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WYKONAWCY  

WG ROZDZIELNIKA 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:  

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175  

tel. 16 640 15 29, fax 16 640 15 79  

e-mail:   ugzarzecze@post.pl   

strona www: www.gminazarzecze.pl   

2. Rodzaj zamówienia: usługi 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

39000000-2 - Meble  

39160000-1 – Meble szkolne 

Nazwa zamówienia: „Zakup, dostawa i montaż mebli do żłobka”. 

4. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż 111 sztuk mebli  

do Publicznego Żłobka w Zarzeczu. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku 

nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający wymaga minimum 24-miesięcznej 

gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 

5. Zamówienie należy wykonać do dnia 24 sierpnia 2018 r. 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga): Jedynym kryterium jest cena. 

7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175,  

w terminie do dnia 12 lipca 2018 r. roku do godz. 10:00, pod rygorem nie rozpatrzenia 

oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.  

mailto:ugzarzecze@post.pl
http://www.gminazarzecze.pl/


Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową,  

czy kurierską.  

 

Oferta składać się musi z: 

A)  załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1),  

B) załączonego zestawienia (załącznik nr 2) 

C) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie stosownych dokumentów 

(certyfikatów, norm, atestów) do każdej pozycji podanej w załączniku nr 2) 

Oferty zostaną otwarte publicznie w Urzędzie Gminy Zarzecze, pokój nr 9  

w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 10:15. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanym 

opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: „MEBLE - ŻŁOBEK”.  

8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno 

zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

9. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: 

Paweł Płocica - tel. 16 640 15 29, e-mail: inwestycje.zarzecze@post.pl   

10. Ogólne warunki umowy: 

a. Rozliczenie z dostawcą nastąpi w formie umowy ryczałtowej. 

b. Termin wykonania zamówienia do dnia 24 sierpnia 2018 r. 

c. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia: przelewem w terminie  

14 dni od wystawienia faktury. 
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