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Zapytanie ofertowe nr 01/2015 

 

 

Zapraszam do złożenia oferty na:  

Sprzedaż, oraz dostawę wraz z usługą montażową poszczególnych wymienionego w pkt. 

II.2 zapytania ofertowego – materiałów niezbędnych do wybudowania magazynu 

w ramach projektu „Świętokrzyskie zabawki ludowe” współfinansowanego przez 

Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej, zgodnie z niniejszym Zaproszeniem. 

I. Zamawiający:  

Zdzisław Błosiński „Rzeźbiarz” 

Zamkowa Wola 25A, 26-025 Łagów 

 

II. Szczegółowa specyfikacja towaru/ usługi: 

1. Opis 

a. Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy przedstawią 

najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, 

warunki sprzedaży i dostawy na adres zamawiającego wraz z usługą montażową 

poszczególnych materiałów niezbędnych do wykonania magazynu, szczegółowo 

określone w pkt. II.2 zapytania ofertowego. 

b. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

c. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części: 

sprzedaż: 

a) płyty betonowe 14 szt., 

b) cement 1500 kg., 

c) drut na wieniec 8 szt., 

d) drut na jarzemka 30 kg., 
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e) deski na szalunki 0,5 m³, 

f) krokwie 6 m - 11 szt., 

g) łaty 10 m – 13 szt., 

h) kontrłaty 66 m, 

i) blacha 60 m, 

j) włóknina pod blachę 60 m, 

k) wkręty 600 szt., 

usługa: 

l) spawalnicza związana z wykonanie bramy wjazdowej do magazynu o wymiarach: 

2,20 szerokość i wysokość 2 m, 

m) związana z wybudowaniem magazynu w tym: 

 ścian (z zakupionych przez Zamawiającego płyt betonowych) o wymiarach:  

- długość x szerokość: 8,50m x 4,30m,  

- wysokość: w związku z dachem dwuspadowym ściana, na której montowana 

zostanie brama magazynu: 3,80 m, ściana prostopadła do niej: 2,60 m,  

 dachu dwuspadowego kryjącego ściany magazynu o ww. wymiarach 

z zakupionej przez Zamawiającego blachy i wszelkich niezbędnych materiałów 

do wybudowania przedmiotowego dachu. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, albo na jedną, albo na kilka wybranych części 

zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2015 r.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku Wykonawców, w zależności 

od liczby najbardziej konkurencyjnych ofert w poszczególnych częściach zapytania. 

Tym samym Zamawiający zastrzega sobie złożenie zamówienia u kilku 

Wykonawców. 

6. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: Oferta zostanie uznana 

za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 

a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania oferowanego przedmiotu 

i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zapytania, 

b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 

cenowych z Wykonawcą/Wykonawcami, których oferty zostały ocenione jako 

najkorzystniejsze, oddzielnie w poszczególnych częściach zamówienia. 

 

III. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia– warunki udziału oferty w ocenie: 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
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znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

IV. Kryteria oceny ofert: 

1. Kryterium oceny oferty jest: 

 cena (100% oceny) 

2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty 

spełniającej wszystkie wymagania zgodnie z pkt. III niniejszego zapytania oferowego. 

3. Zamawiający dokona oceny wg. ww. kryteriów poszczególnych części zamówienia 

zawatrych w pkt. II.2 oddzielnie dla każdej części z osobna.  

4. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu 

oferty. 

V. Forma i termin składania ofert:   

 

1. Oferty należy składać listownie, emailowo lub osobiście na adres:  

Zdzisław Błosiński „Rzeźbiarz”  

Zamkowa Wola 25A 

26-025 Łagów 

e –mail: zdzislaw.blosinski@onet.eu 

w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2015 r.  

Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

2. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być 

skalkulowane w cenie oferty. 

4. Ceny muszą być wyrażone w wartościach netto i brutto. 

5. Oferta przesłana drogą emailową musi mieć formę skanu i zawierać pieczątkę oraz 

podpis Wykonawcy. Oferty sporządzone w formie papierowej także muszą posiadać 

pieczątkę oraz podpis Wykonawcy. 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  osobiście 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana.  

2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem 

podlega odrzuceniu.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn.  

mailto:zdzislaw.blosinski@onet.eu
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4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy. Po zrealizowaniu zamówienia 

i otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT, zostanie 

dokonana płatność przelewem w terminie do 14 dni na rachunek bankowy 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty zaliczki do wysokości 

maksymalnie 30% wartości realizowanego zamówienia. 

6. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych. 

 

 

 

 

 

  


