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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA
1

Zamawiający:

lnstytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, adres: ul. Sławkowska 17,

31016 Kraków, Kontakt: tel/fax: 12 422-19-01/ 42242-94, , e-mail: office@isez.pan.krakow.pl, strona
internetowa: www.isez.pan.krakow.pl , REGON: 000326227 , NIP: 675 00018 86
osoba upoważniona do kontaktu: Stanisława Knapik,

e-mail: tel. office@isez.pan.krakow.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: od 7.00 do 15.00 w dni robocze uprzejmie zaprasza Państwa do złożenia

oferty cenowej na:

Roleta do okna ltypdzień/noc o wymiarach 230 cmxl70cm-w kolorze jasno-szarym z montażem po
wcześniejszej wizji lokalnej
11.

1.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania

zamówień publicznych do 30 000 euro obowiązującego u Zamawiającego.
2.

Zamawiający

zastrzega sobie

prawo do

unieważnienia

postępowania

i

nie

dokonania wyboru

najkorzystniejszej oferty, powiadamiając o tym Wykonawców wraz z przekazaniem uzasadnienia
unieważnienia.

3.
111.

Odrzucenia oferty, która zawiera cenę rażąco niską lub nie jest zgodna z przedmiotem zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAKRES I ILOścl)

Załącznik nr 1

dodatkowe wymogi:
1.

dokumentyjakich wymaga zamawiający:

gwarancja
2.

zamówienie realizowane będzie na podstawie:

1)

umowy-NIE

2)

pisemnego zamówienia przesłanego wykonawcy w formie fax), / e-mail/

3)

Wykonawca zaproszony do złożenia oferty w swojej ofercie wskazuje dane teleadresowe
(adres, telefon, fax,

e-mail,

dni

i

godziny urzędowania,

NIP,

REGON,

bankowego) oraz osobę upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia.
lv.

str. 1

WYMAGANIA

numer rachunku

W składanej ofercie w odpowiedni na niniejsze Zaproszenie Wykonawca zobowiązany jest wskazać:

/

czyjest płatnikiem podatku vAT,

/

imiennie osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy w tym do podpisania i złożenia
ważnej oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

V,

TERMiN REALizACJi..10 grudnia 2018 r.
Świadczenie:

/
Vl.

jednorazowe,

MIEJSCE DOSTAWY/ŚWIADCZENIAUSŁUG:

Ul. Sławkowska 17,11 piętro Kraków

DOTYCZY TYLKO DOSTAWY Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy TAK*

TAK -Cena złożonej oferty musi uwzględniać koszty dostawy .

Dzień dostawy / dostaw nastąpi w dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 10:00.
Vll.

CENA (netto i brutto): wyrażona w złotych polskich uwzględniać ma np. podotk/., frcrnsport, wy/oc/ur)ek,

gwarancję, serwis itd
Vlll.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena (brutto) -100% znaczenia

Ofertą najkorzystniejszą jest ofertą z najniższą ceną.
lx.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIAOFERTY, FORMA

e-mail: office@isez.Dan.krakow.DI
X.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADNIA OFERT

do dnia 3 grudnia 2018 r. do godz.: 15.00
Xl.

TERMIN I WARUNKI PŁATNOścl

14 dni od dnia przedłożenia w lsEZ PAN prawidłowo wystawionej faktury.
Oferta jest ważna przez 5 dni.
lmię i nazwisko, podpis osoby realizującej zamówienie:

* niepotrzebne skreślić
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