Zbąszyń, dnia 25.01.2019 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12.ZSP.ZP.2019
Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania
cenowego, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę pojemników termoizolacyjnych
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących artykułów:
L.p.
1.

Nazwa
Pojemnik
termoizolacyjny

2.
3.

wkład
pokrywka szczelna

4.
5.

pokrywa
pokrywa szczelna

6.

pokrywa szczelna

ilość

opis
600 x 400 x 280
H 200 mm
poemność 39 l
GN 1/3 200
1/1 uszczelka sylikonowa
otwór odpowietrzający
1/3
2/3 uszczelka sylikonowa
otwór odpowietrzający
1/3 uszczelka sylikonowa
otwór odpowietrzający

10 szt.

21 szt.
6 szt.
10 szt.
4 szt.
11 szt.

Towar ma być dostarczony na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul.
Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń (stołówka szkolna).
Koszt transportu należy wliczyć do ceny przedmiotu zamówienia.
2. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 06.02.2019 r.
3. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 30.01.2019r.
do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń lub skanem drogą elektroniczną na adres:
spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: „oferta na pojemniki termoizolacyjne”) lub
pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64360 Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Bogumiła Mataczyna tel. 695 032 545

z poważaniem
Dyrektor ZSP w Zbąszyniu
Teresa Małycha
Załączniki:
1) formularz oferty

