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ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejskrie Przedsiqbiorst\,4vo Kornunikacyjne Sp.
zapytanie oferrtowe na dostawy kurtek zimowych

1. Oferty naleZy skla(ac w t,erminie
godz. 10:00,
2.

w

z o.o. we Woclawku,

oglasza

,

do dnia 12.'10.2015 r, , termin graniczny

sekfetariacie w siedzibie spolki,

Publiczne otwarcip zlozonych ofert odhqdzie siQ dnia 12.10.2015 r.,
0 godzinie 10:30, W pok. nr 8 w siedzibie spolki.

wyboru najkor;zystniejszej oferty jest nalnilsza cena , przy
zachowaniu parafnetrow jako6ciowych i uzytkowych okre6lonych przez

3. K,ryterium

Zamawiajqcego,

Warunkiem udzielpnia z:amowienia

jest akceptacja warunkow dostaw

okreSlonych przezZamawiajqcego w projekcie umowy, ktory znajduje sig na
stro n e Zamawialqcbg o d o bezplatn eg o po b ra n a,
i

i

1

) wypelniony i podpisqny f:ormularz ofertowy;

2) wypelniony i podpisany lrormularz cenowy;
3) aktualny

odpis

z wlarSciwego ;ejestru albo aktualne

zaSwiadczenie

o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej ( bqd2 zaSwiadczenie
z CEIDG , v'llystawione nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed uplywem

)

terminu skladnia ofert;

4) zaakceptowany

i

podpisany projekt umowy

o akceptacji war[nkow umowy;

lub

oSwiadczenie

5)

wz6r oferowanego produktu, ktory posluzy

Zamawiajqcemu do

dokonania oceny jakoSci.

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zamawiajqcego , wzot produktu
Wykonawcy, z ktorym zostanie podpisana umowa na dostawy Mw produktow,
pozostanie

w

magazynie Zamawiajitrcego przez okres wykonywania zamowienia jako
wzor sluzqcy do porownywania poszc;zegolnych dostaw, natomiast pozostali Wykonawcy

sq obowiqzani do odbioru wzorow dolqczonych do ofert, w ciqgu 14 dni od daty
otrzymania informacji o wyniku postgpowania.

Po uplywie wyznaczonego wyzej terminu, Zamawialqcy ode6le

wzor na koszt

Wykonawcy,

6.

Informacji w sprawach zamowienia udzielajq:
1, p, Henryk Gontarek - Koordynator Sekcji Zaopatrzenia i Zbytu,

Tel:(54) 230-93-19, w godz. od 6:40 do 14 :40

-

w sprawach merytorycznych;

2. p. Marta Krygier - Specjalista ds. zamowien publicznych i marketingu,
Tel(54) 230-93-27, w godz. od 6:40 do 14:40

-

w sprawach formalnych,

Zamawilqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postqpowania, w tym
zamknigcia postqpowania bez dokonania wyboru ktorejkolwiek z ofert, bez podania
ptzyczyny, r0 kazdym etapie postgpowania, W takim przypadku z tego tytulu
Wykonawcorn nie przyslugujq zadne roszczenia wobec Zamawiajqcego,

