GMINA ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Ś W I D W I N

tel. 943652015(16). fax 943653568

Świdwin, dnia 14.07.20 15 r.

NIP 6722023812. RG0H 330920771

ROŚ .703 1.9.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych
- wartość zamówienia nie przekracza wyra żonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Wójt Gminy Świdwin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Dostawa skoroszytów PCV

A4 z europerforacjq koloru czarnego do Urz ę du Gminy Ś
widwin „

Szczegó łowe warunki zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skoroszytów PCV A4 z europerforacj ą koloru czarnego
w ilości 1600 szt.
Wykonawca ma obowiązek:
1)

wykonania przedmiotu zamówienia z nale żytą stararmo ścią i terminowo;

2)

przekazania produktów bezpo średnio osobie upoważnionej do odbioru;

3)

dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiaj ącego własnym
transportem i na własny koszt.

II. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20.08.2015 r.

III. Informacje o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z w łaściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia łalności
gospodarczej je żeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji.
IV. Termin i miejsce składania ofert - do dnia 22.07.20 15 r. do godz. 10.00
Adres złożenia oferty: Urz ąd Gminy Świdwin, Plac konstytucji 3 M ąja 1, 78-3 00 Świdwin Sekretariat, z dopiskiem: „Oferta pn. Dostawa skoroszytów PCV A4 z europerforacj ą koloru
czarnego do Urzę du Gminy Świdwin. Nie otwiera ć przed 22.07.2015 r. godz. 10:00".

V.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Korol — podinspektor ds. ochrony środowiska tel.(094) 365 20
15, Referat Rolny i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdwin, Pl. Konstytucji 3-go Maja
1, 78-300 Świdwin, pokój nr 56 C.

VI.

Wykonawca zobowi ązany jest do złożenia oferty na formularzu stanowi ącym załącznik nr 1
do zaproszenia.

VII. Informacje dodatkowe:
1) Informujemy, że zaproponowana cena b ędzie porównana z innymi ofertami. Z Wykonawc ą,
który przedstawi najkorzystniejsz ą ofertę zostanie podpisana umowa. Wykonawcy zostan ą
powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub mailowo.
2) Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowi ązany jest do zawarcia umowy w terminie
10 dni od daty rozstrzygni ęcia postępowania.
3) Zamawiaj ący nie zwraca kosztów przygotowania oferty.
4) Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do odst ąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny,
bez wybrania którejkolwiek z ofert lub zmiany warunków zamówienia.

Za łączniki:
1. Załącznik nr 1 — formularz oferty
.
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GMINA ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Ś W I D W I N
tel. 943652015(16), fax 943653568

Załącznik nr 1

NIP 672-2023-812. PEGOW 330920111

Znak sprawy: ROŚ.7031.9.2015

FORMULARZ OFERTY

Zamawiaj ący:
Gmina Swidwin
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Swidwin
Nawiązuj ąc do zaproszenia do wzi ęcia udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pn. „Dostawa skoroszytów PCVA4
z europerforacjq koloru czarnego do Urz ędu Gminy Świdwin „.
Ja niżej podpisana/y:

teł .................................................................„ fax
(nale ży podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

NIP................................................
REGON..........................................
Nr rachunku bankowego Wykonawcy:

1. Oferuj ę realizacj ę powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania
ofertowego:
Dostawa skoroszytów PCV A4 z europerforacj ą koloru czarnego w ilo ści 1600 szt.:
a) Cena netto: ........................ z ł,
b) Podatek VAT:

zł,

c) Cena brutto ....................z ł, sł ownie ....................................................zł.
2. Oświadczam, że zobowiązuj ę się wykonać usługę w terminie do dnia 20.08.2015 r.
3. Oświadczam, że w cenie oferty zosta ły uwzgl ędnione wszystkie koszty zwi ązane
z realizacj ą zamówienia.

4. Oświadczam, że spełniam warunki postępowania okre ślone przez Zamawiaj ącego.
5. Osoba upoważnioną do podpisania umowy jest:

(imi ę i nazwisko oraz stanowisko pracy)

6. Lista załączników:

.........„dn ......................

(podpis osoby upowa żnionej)

