Tarnobrzeg, dnia 10 maja 2014
miejscowość, data
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014
Dotyczy projektu numer: II/FPLE/29
W związku z realizacją projektu „Eksport wyrobów i usług stolarskich firmy STOLMARK na rynek
niemiecki” w ramach Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu współfinansowanego ze środków
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwracam się z zapytaniem ofertowym na zakup maszyn
stolarskich.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Usługowy Zakład Stolarski „STOLMARK” Kowalczuk Bogusław
Nazwa
ul. Mickiewicza 75A, 39-400 Tarnobrzeg
Adres
698692764
Telefon
stolmark.tarnobrzeg@gmail.com
e-mail
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania ofertowego:
1. Zakup maszyn stolarskich:
• Frezarka CNC
silnik 3kW, obszar roboczy 2500mmx1300mm
2. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2014.
3. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury, dopuszcza się uiszczenie zaliczki.
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, znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena 100%.
2. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najtańszej oferty spełniającej wszystkie
wymagania zgodnie z pkt. III.
3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferta z załącznikami winna być złożona na druku załączonego Formularza do dnia 30.05.2014r. do
godz. 10:00 w biurze podawczym w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem „Zapytanie ofertowe –
maszyny stolarskie” osobiście, pocztą lub w formie scanu elektronicznego na adres mailowy:
stolmark.tarnobrzeg@gmail.com
2. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta winna zawierać:
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1. Wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo 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.
4. Po zrealizowaniu poszczególnych etapów i otrzymaniu przez Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury VAT/ rachunku, zostanie dokonana płatność przelewem w terminie do 14 dni
na rachunek bankowy Wykonawcy.Na życzenie sprzedajacego dopuszcza się dokonanie zaliczek.
5. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 698692764, e-mail:
stolmark.tarnobrzeg@gmail.com Osobą wyznaczona do kontaktów jest: Bogusław Kowalczuk – kierownik
projektu.

Załączniki:
1. Formularz oferty
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Załącznik nr: 1 FORMULARZ OFERTY
dla Usługowy Zakład Stolarski „STOLMARK” Kowalczuk Bogusław w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe nr 2/2014.z dnia 10.05.2014 r.

Imię i nazwisko
Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Numer telefonu
Adres e-mail
Oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę:
Zakup frezarki CNC do projektu „Eksport wyrobów i usług stolarskich firmy STOLMARK na rynek
niemiecki” (Nr projektu II/FPLE/29) zgodnie z wymogami zapytania ofertowego nr 2/2014 z dnia
10.05.2014 r. dla Usługowy Zakład Stolarski „STOLMARK” Kowalczuk Bogusław

Cena za frezarkę CNC:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto ........................... zł
Słownie: ........................................................................................
2. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

Oświadczam, że:
1.
2.
3.

uzyskałam/łem konieczne informacje do przygotowania oferty;
posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:
a. imię i nazwisko:
b. numer telefonu:
c. adres e-mail:

..............................................
..............................................
..............................................

…………………………………………………………
[miejscowość, data i podpis Wykonawcy]
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