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Dzialdowo, dnia I 6.01.20 I 8r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup Srodktiw utrzymania czystoSci z sukcesywnq dostawq do budynku Warmirisko-

Mazurskiego Funduszu rrPorgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, ul. WolnoSci 4.

I. ZAMAWIAJ,{CY
Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

z

o.o.

w

Dzialdowie,

ul. WolnoSci4,13-200 Dzialdowo, tel. 23 697 50 52,fax23 697 50 54,
NIP

II.

57 I - I 6 -19-647 .

REGON 519586722.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest zakup Srodk6w utrzymania czystoSci z sukcesywn4 dostaw4

do budynku Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,PorEczenia Kredyowe" Sp. z o.o. w
Dzialdowie, ul. WolnoSci 4, wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez

Zamawiajqcego

- na

podstawie ka2dorazowego zam6wienia zlohonego przez

Zamawiajqcego.

KODY CPV:

24955000-3, 33760000-5, 33763000-6, 39831200-8, 33711900-6,

39800000-0.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMoWIENIA
1.

Szczeg6lowy v',ykaz iloSciowy
stanowi zal4cznik nr

I

i

asortymentowy Srodk6w utrzymania czystoSci,

do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy. Podane w

formularzu ofertowym iloSci danego rodzaju asortymentu maj4 charakter szacunkowy

i

nie stanowiq ze strony Zamawiaj4cego zobowiqzania do nabycia w podanych

iloSciach. Zamawiaj4cy zastrzega, 2e rzeczywiste iloSci kupna kaZdego rodzaju
artykul6w bgd4 wynikac z aktualnych potrzeb Zamawiaj4cego i mog4 odbiegai od

ilo6ci podanych w formularzu ofertowym. Zamawiaj4cy zastrzega moZliwoSi
przesuni gd i lo Sc iowo-asortymentowych w ramach zaw artej umow y.
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warminsko-llazuruki Fundusz"Porqczonia xrodytow€" sp. z o-o. w Dzialdowis
13-200 Dz€Howo ul. Woloogcr4 tel 23 697 50 52 rax. 23 697 50 54.
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Realizacja zam6wienia nastgpowai bgdzie

2.

w

miarg potrzeb Zamawiaj4cego.

Ka2dorazowe zam6wienie bgdzie realizowane przez Wykonawc7 po zloaeniu przez
Zamawiajqcego zam6wienia,

w terminie

okre5lonym

w formularzu ofertowyfl, w

godzinach migdzy 8:00 a l5:00 od poniedzialku do pi4tku.
a

Wykonawca zobowi1zany bgdzie do niezmieniania cen okreSlonych
ofertowym,

w

w

formularzu

okresie trwania umowy. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty

zwiqzane z wykonaniem zam6wienia.
Zamawiaj4cy gwarantuje, i2 umowa zostanie wykonana, co najmniej w 70

4.

o/o

warto6ci

brutto zawarlej umowy. Wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiajqcego
roszczenie odszkodowawcze z tytulu nie wykorzystania pelnej wartoSci brutto
umowy.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesigcy. Niezale2nie od terminu trwania

5.

umowy, umowa wygasa w trybie natychmiastowym w przypadku wyczerpania kwoty
okreSlonej w formularzu ofertowym i umowie.

6.

Do zapytania ofertowego nie stosuje sig ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

IV. WARUNKI PLATNOSCI
l.

Zarnawiajqcy zobowi4zuje sig zartaci| zaktzd4 dostarczon4 partig towaru zgodnie z

cen4 przedstawionq

w

formularzu ofertowym stanowi4cym zalqcznlk

mI

do

Zapyiania ofertowego.
2. PlatnoSd

za dostarczony towar bgdzie nastgpowala w formie przelewu na wskazany

przez Wykonawcg rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury

VAT.

V.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
L Oferta musi byi podpisana przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporz4dzenia oferty przez osobg inn4 niz uprawniona do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie

z

odpisem

z

wla5ciwego rejestru b4dz wpisu do ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej) wymagane jest dol4czenie stosownego pelnomocnictwa.
Pelnomocnictwo sklada sig w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodnoil z
oryginalem.

2.Kazdy z Wykonawc6w moze zlo2yc tylko jedn4 ofertg.
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warmiisto-xazurski Fundusz"Porgczenii Krodytowe" sp. z o.o. w Dziatdowis
13-200DzraEoryo ul. Wolnosd4 ter 236975052.tax.236975054.

rmnvio:wr"i'""* i,,F?ii.",T."$:SPtrffi"J##ffi'&11frff;::ffiilf,'j-ttii8,,oooo,..*

1.
\=/
Yiiifittr

W.tnlristo{ramtlFundus:'tbqc.H$fvrdylon'Sf. to.o.w lEiatdo$r

tt)'*li-l#fi HH,ii,I,,',lffi,ffiH#ffi,ffi'ffi

ffiffi.fo nT,8000op,N

lF-

