EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Nielestno , dnia 29.04.2013 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej
na wykonanie:
a) 22 pucharów wraz z grawerem na marmurowej podstawie (przy czym puchar nie może
być niższy niż 30 cm),
b) Projektu graficznego i wykonanie 140 znaczków przypinanych dla uczestników
olimpiady sportowej o średnicy ok. 6 cm

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 10 maja 2013 r. do godz.
12:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie lub przesłać na adres
e-mail: beata.DPS@interia.pl.
2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis
sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium:
Cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert
3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z
formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. W cenie oferty należ wliczyć wszystkie
koszty w tym koszt przesłania przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
b) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę cenową – na podanym formularzu zał. Nr 1
4. Termin realizacji : zamówienie winno być wykonane do dnia 20.05.2013r.
5. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 10.05.2013r.
do godz. 15:00.
6. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej
http://www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl
Informacji na temat postępowania udziela: Beata Kopeć Tel. 75 713 6402, e:mail:
Beata.DPS@interia.pl
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Zał. Nr 1
……………., dnia………………
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:…………………………….
Siedziba:…………………………..
Nr tel./ fax:……………………….
NIP:……………………………….
REGON:………………………….
Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie
Nielestno 17
59-610 Wleń

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie :
a) 22 pucharów wraz z grawerem na marmurowej podstawie (przy czym puchar nie może
być niższy niż 30 cm),
b) Projektu graficznego i wykonanie 140 znaczków przypinanych dla uczestników
olimpiady sportowej o średnicy ok. 6 cm
Oferujemy:
Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia
za wynagrodzeniem ryczałtowym:
artykuł

Cena netto za Wartość brutto za Cena
sztukę
sztukę
łączna

brutto

Cena łączna brutto za 22 puchary wraz z grawerem na marmurowej podstawie i wykonanie
140 znaczków : wynosi:………………………………….zł
(słownie: …………………………………………………………………………………..)
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Cena netto:……………………………………
(słownie: …………………………………………………………….…………………….)
VAT:………………………………………….
2. Zamówienie wykonamy w terminie: do dnia 20.05.2013r.
3. Oświadczamy, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej”, warunki
akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji
zamówienia w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Inne informacje wykonawcy:
____________________________________________________
(imię i nazwisko) podpis uprawnionego
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