
Dąbrovt'ice. dnia 9lipca 20l4Ioku
Znakr 1041.21.201'1

ZAPYTANIE CENOWE
Dla zaEówienia publicznego o wańości nieprz€kracfając€j wyrażonej w zlotych

rówuoweńości kwoty okleślonej w ań' 4 pkt 8 ustawy Prawo zańówień publicznych.

Zamawiającyi GminaDąbrowice
ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

faprasza do Złożenia ofefi na|

dostawę krzesel drewniłnych

1. Przedmiot zamówienia:

Parametry J]Izedmiotu fanówienia - kzęsło drewniane:

ilość: 100 sznk;

- parameuy:

szelokośó:40cmi2cm'
\łysokość| 100 cm + 5 cm,

głębokość| 40 cm t 3 cm.

rłysokość siedziska : 47 cm t 3 cm:

.iedzisko |rze. Ia pokĘ,te t'r.rnirą:

oparcie krzesła zakończonę proste lub zaokrąglone;

' kolor - zostanię wybrany przez zamawiającego przed realizacją
zamówienia.

Kżesła wraz z dosta\łą do siedziby Zmawiaj ącego _ ul- Norry R1.riek 1 7' 99-3 52 Dąbrowice'

2' Temin rea]jzac.ji famówienia:
Przewidywany termin realizacji 30 dni od podpisania umor.rry.

3' Kq'teria brane pod uwagę przy ocenie ofeń:
cena 100 %

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia popżez wskazanię ceny brutto obejmującej
kwotę podatku vAT i rvszęlkie inrre kosfy, których poniesięnie okaże się konieczne w celu
nalez}tęgo w1'konania przedmiotu zamówienia' Zamawiający wybierze ofefię Wykonart'cy
na wykonanie Zadania, któIa będzie zarł'ierała najniższą cenę brutto za całośc zamo\ienia
i będzie zgodna z niniejszym zapytanien' ocena ofeń dokonywana będzie rł'edług
następuJącęgo wzoIu:



najniŹsza cena ofeńowa brutto
C ' --------------------- -- ! l0n nlr

cena brutto ofe y badane.j

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez rvskazanie ceny brutto obejmującej
kwotę podatku vAT'

4' Sposób przygotowania ofeńyl
I | 

^+;ł. -^-.. -J^;. ;.

w lbrmie pisemnej na adres Gmina Dąbrowice' ul. No\ły Rynek 17' 99-352 Dąbro\Ą ice;

drogą elektroniczną na adres ugdabrowice@plo'p1 ;

faxem nr faxu 24 252 25 87.

5' Miejsce i termin złożenia ofeń'v

ofeftę naleiy złozyć do dnia 77 npcL 2014 roku do gorŁ. 11:00 w Urzędzie Gminy
Dąbrowice, u]. Nowy Rynek 17' 99-352 Dąbrowicę, w seketa acie uzędu'

6. Temin otwarcia ofeń
ot\ł'alcie ofeń nastąpi w dniu 17 lipca 2014 loku o godz' 1l:15 w Urzędzie Gminy
Dąblowice w pokoju wójta.

7. Osoba Jpo$aaiond do lonraktu z wlLonancami
Anna osiecka tel.24 25f25 83, ę.maii nieruchomosci@dabrowice'pl
Patrycja Pacholska te1,. 21 252 25 83, e-mail nieruchomosci@dabrou.ice.pl

8' Sposób przygotowania ofefiy| ofeńę naleŹy sporządzić w fomie pisemnej, w języku
polskim.
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zalącznik nr 1

Pięczątka ofelenta

OFERTA

odpowiadając na skiero$'ane do nas zap)tanie cenowe dotvczące

doŚtawy krzeŚeł drewuianych

składam ofeńę następuj ącej treści:

1' oferujemy wykonania zamówienia na zasadach okeślonych w zap}'taniu conowym za:

cenę bn]tto: ' '. ' '..'..'..', ',,-''.''.' zł

słownie:'..''..''...'...''..

cenę netto: ..''.'..'......'..''.'..'' zł

2' Telmin Wykonania zamówienią:

3' warunld płatności:

'ł' okres gwarancji:

5. Przyjmujęmy do realizacji postawione przez zamawiaj4cego' lv zap}'taniu ofeltowym

waruŃi'

6. oświadczamy' że cena podana w ofęIcie jest obowiązująca w całym okresie waalości

umowy i zawiela wsfystkie koszty i składniki fwiązane z wykonaniem zamówienia

jakie ponosi zamawiaj ący.

Załączniki do oferty|

t.
2.

P r dp i s os o bj ry av Enionej



Za|ączliknr 2
UMOWA - wzór

za\,vańa dnra pomiędzy Gminą Dąbrowice z siedzibą rł Dąblowicach,
ul. Norł1' R-vnek l 7. 99.3 52 Dąbrowice reprezento\ł'aną pżez:
Wójta Gminy Dąbro\ice ' Małgolzatę stokfisz
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a

reprezenrcwanąplzezI

Zwaną w da]szej części umoqr' Wykonalvcą
o następującej tleściI

$r
Zamawiający porł'ierza, a Wykonawca zobowią.zuje się do dostarczenia krzeseł drervnianvch
zgodnie ze z|ozona ofertą z dnia '''''''''''. '

$2
Realizacja zamó\\.ienia nastą)i do dnia

$3
Wykonarvcaudzielanaprzedniotuumo\T''.'.....''.''''''''.''.''miesięcznejgrt'arancję'

$4
Wykonarvca ośrviadcza, że prowadzi działa]ność gospodarczą w fakrcsie objętym
pIZęom1olem umowy.

$5
1' Za wykonanie przedmiotu umoury określonego w $ 1 Wykonawca otżyma

\Ąrynagrodzenie netto w \łJsokości zł p1us na1eżny podatek vAT
r........ .. ................... zl bru o) .

2' Należność zostanie uregu1orvana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania
taktury VAT.

s6
l. W zakresie nie objętym umo\\'ą stosuje się przepisy KodeksLr Cvwilnego'
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachort'ania formy pisemnej, pod rygorem

nieważności.

s7
Umowę sporządzono w dwóch jędnobrzmiących egzemplarfach, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego ijeden ęgzemp1arz dla wykonawcy'

Wykonawca Zamawiający


