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Dzialdowo, dnia 28.1 1.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup Srodk6w utrzymania crystoSci z sukcesywnq dostawa do budynku Warmirisko-

Mazurskiego tr'unduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, ul. WolnoSci 4.

I.

ZAMAWIAJACY
Warmiirsko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredyowe" Sp.

z

o.o.

w

Dzialdowie,

ul. Wolnodci 4, 13-200 Dzialdowo, tel.23 697 50 52, fax 23 697 50 54,

NIP: 571-l 6-19-647, REGON: 519586722.

II.

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

do budynku Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w
Dzialdowie, ul. Wolno3ci 4, wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez

Zamawiaj4cego

- na

podstawie kazdorazowego zam6wienia zlo2onego przez

Zamawiaj4cego.

KODY CPV:

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

39800000-0.

II

I.WARUNKI R-E,ALIZACJI ZAM6WENIA

1.

Szczeg6lowy wykaz ilo5ciowy
stanowi zal4cznik

nr

I

i

asortymentowy Srodk6w utrzymania czystodci,

do Zaplianta ofertowego

-

Formularz ofertowy. Podane w

formularzu ofertowym iloSci danego rodzaju asortymentu ma charakter szacunkowy

i

nie stanowi4 ze strony Zamawiaj4cego zobowiqzama do nabycia w podanych

ilo5ciach. Zama-wiaj4cy zasfizega, 2e rzeczywiste ilo6ci kupna ka2dego rodzaju
artykul6w b9d4 wynikad z aktualnych potrzeb Zamawiaj4cego

i

mogq odbiegad od

iloSci podanych w formularzu ofertowym. Zamawiaj4cy zastrzega moZliwoSi
przesunigd ilodciowo-asortymentowych w ramach zawartej umowy.
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2.

Realizacja zam6wienia nastEpowai bgdzie

w

miarg potrzeb Zamawiaj4cego.

Ka2dorazowe zam6wienie bgdzie realizowane przez Wykonawcg po zlo2eniu przez
Zamawiaj4cego zam6wienia,

w terminie oheSlonym w formularzu ofeftowym, w

godzinach migdzy 8:00 a 15:00 od poniedzialku do piqtku.
3.

Wykonawca zobowiagany bgdzie do niezmieniania cen okreSlonych
ofertowym,

w

w

formularzu

okresie trwania umowy. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty

zwi4zute z wykonaniem zam6wienia.
4.

Zamawiaj4cy gwarantuje, i2 umowa zostanie wykonana, co najmniej w 70 % wartoSci

brutto zawartej umowy. Wykonawcy nie przysluguje wobec
toszczenie odszkodowawcze

z t)tulu nie wykorzystania

Zamawiaj4cego

pelnej warto3ci brutto

umowy.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesiecy. NiezaleZnie od terminu trwania
umowy, umowa wygasa w trybie natychmiastowym w przypadku wyczerpania kwoty
okreSlonej w formularzu oferlowym i umowie.

6.

IV.

Do zapJtania ofertowego nie stosuje sig ustawy Prawo zam6wief publicznych.

WARUNKI PI,ATNOSCI

l.

Zamawiaj4cy zobowipuje sig zaplacid za kd;.d4 dostarczon4 partig towaru zgodnie z

cen4 przedstawionq

w

formularzu ofertowym stanowi4cym zal4cznik

nr I

do

Zapltania ofertowego.

2.

Platno3i za dostarczony towar bgdzie nastgpowala w formie przelewu na wskazany
przez Wykonawca rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury

VAT.

V.

SPOS6B PRZYGOTOWANIAOFERTY

1. Oferta musi

byi

podpisana przez osobg upowainion4

do

reprezentowania

Wykonawcy. W przypadku sporzqdzania oferty przez osobg inn4 niZ uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z wladciwego rejestru bqdZ wpisu

do ewidencji

jest dol4czenie stosownego
formie oryginalu lub kopii

dzialalno6ci gospodarczej) w).rnagane

pelnomocnictwa. Pelnomocnictwo sklada

sig

w

potwierdzonej za zgodno5i z oryginalem.

2.

Kaizdy z Wykonawc6w moZe zloZyt tylko jedn4 ofertg.

Wntrinsli.-1,4n--urqliF!nd!sr"Pnre,::errlrKF.lyl.we Sp. :. n wOriilrlowie
'3 -al:L:3i.jt1
il!!r:: i-' .,rr :: a..,i':a 5.j
\l)rrsz ..ri
s!' rrrir rlai.t,rr!rrt
-:
]\R ))-l-O\lT"
rr fj a:1 i
ii: n.9r. 5'!5!al:: ri|::, ri.]ra._:- i.t t (ir lar :.Lrai.i,,t lti !:1,: PLr

A*n,,rr*,,
ilrArrJRsKr
''IrORICZfin*lA

r.l

A*",tr*,,
i\r.\rr Rsr\r fr\t)rrs1
"PORI;('7t:\t,\ KRIiI)\-IOt\',U"

w.,mrn5ko M.4 rrlr

Fon

d

irn

'I : arr rn i!'.,:.1r 1.).!:,.1rj5i,'.-a: 4Rl _::r: r:1.13 a;ptaltarinr.ii- n;ia

r,;"';:i

\\

us: "Porqc:eni; (re<i!1owe 5p..o.o.wDzirtd.ql€

i:df.rrt ( ,;1!G.; i: t:'i!'::ra: ar2r!:97il'rl
!.ilar :!rr:lar i1if.j.:zii,.-kf'r,1r,:. ni! r. ri !:ii.:..a-,.r.'j11.:r_e
ri-!1:l

I

alLl a_.r

3.

Wykonawca sklada ofertg na Formularzu ofertowym stanowi4cym zal4cznik nr 1 do
Zap5,tania ofenowego.

4.

Wykonawca okre3li ceng netto, podatek
zam6wienia, podaj4c

j4 w

zlotych polskich,

VAT oraz ceng brutto
z

przedmiotu

dokladno3ci4 do dw6ch miejsc po

przecinku.

5.

Oferta bgdzie podlegala ocenie tylko wtedy, gdy bgdzie zawierala ceny wszystkich

artykul6w wymienionych w formularzu ofertowym stanolri4cym zal4cznik nr
niniej

6.

sze

I

do

go Zapylania.

Zamawiaj4cy w toku badania

i

oceny ofert mo2e 24dat od Wykonawc6w wyja3nief

dotycz4cych tre5ci zloZonych ofert, a w przypadku niekompletnoSci oferty w zakresie
wymaganych dokument6w, Zamawiaj4cy wezwie ich do uzupelnienia.

7.

Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelni wymagai okreSlonych

w

zapl.taniu

ofertowym, z zastzeheniem pkt. 8.

8.
9.

Zamawiaj4cy poprawi w treSci ofe(y oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie.
Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zvn4zane z przygotowaniem oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKT,ADANIA OFERT
Oferta powinna byi przeslana lub zlo2ona w formie pisemnej do dnia 05.12.2018 r. do
godziny

1100

na

formularzt zal4czonym do niniejszego zapytania,

za po5rednictwem:

a) poczly elektronicznej na adres: sekretariat@poreczenia-kredltowe.info, lub
b) faksu na nr: 23 697 50 54,lab
c) poczty, kuriera, lub dostarczona osobi6cie na adres:
Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredltowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie,
13-200 Dzialdowo, ul. WoloSci 4.

Oferty zlolone po terminie nie bgd4 rozpatrywane.

W

szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, Zarnawiajqcy zastzega sobie prawo

uniewaZnienia postgpowania na kazdym jego etapie, a przed uplywem terminu skladania

ofert, moZe zmodyfikowai tre66 zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie
niezwlocznie przekazana wszystkim wykonawcom, kt6rzy

VII. KRYTERIA
1

.

otrzqali

zapytanie ofertowe.

WYBORU OFERT

Kryterium nr I : cena oferty brutto
WartoS6 w lo/ol: 80o/.

Maksymalna ilo66 punkt6w dla kryterium: 80 pkt.
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