
Dąbrowice, dnia 9 lipca 2014 roku
Znak: I.041'20.201'ł

ZAPYTANIE CENOWE
Dla zamówienia publicznego o wańości nieprzekraczającej ryrażonej w zlotych

równowańości kwoty okieślonej w ań. 4 pkt 8 uŚta'łT Prawo zanówień publicznych.

Zamawiający| GminaDąbrowic€
ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

zaprasfa do złożenia ofeń na|

dostawę stołów konferencyjnych

1' Przedmiotzamówienia:

Parameta uzedmiotu zamówienia. stol skłac]anY|

i]ość: 16 sztuk;
_ parametry (blat $'kształcie prostokąta):

szelokość | 90 cm,

długośó: 1ó0 cm,

\ĄTsokość: 75 cnl + 3 cm;

iędnolity Nytrzymały blat,

stęlaż meta]ow.v malorł'alrv proszkort'o;

ko]oI blatu - zostanię wl'brany przęz zamawiającego przed
realizacj ą zamówienia'

Stob'\łraz z dostauądo siedziby Zamawiającego ul. NowyR)nek 17, 99-352 Dąbrowice.

2' Temin realizacji zamówienia:

PrzelĄ'idyq'any temin realizacji 30 dni od podpisania umoty.

3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofe1l:

cena 100 %

Wykonawca określa cenę tealizacji zamówienia poprzez wskazanię ceny biufto obejlnującei
kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty' których poniesięnie okaże się konieczne w celu
nalez}rtego \łTkonania przedmiotl.l zanrórvienia' Zama\ł'iający rłybierze of'ertę Wykonawcy
na u]konanie zadania' któ|a będzie zarvierała najniŹszą cenę brutto za całośc famóv,ielia
i będzie zgodna z niniejsz}łn zap}taniem. ocena ofeń dokonywana będzie według
nasrępuJącego wzoru:



najniższa cena ofeńowa brufto
C .-------------------- ,- y ro0 nr.,

cena brutto ofeńy badanej

Wykonawca okeśia cęnę rea1izacji zanówięnia poprzez wskazanie ceny brutto obe.jmującej
kwotę podatku VAT.

4. Sposób przygotowania olińy:
] ].l$ńp ..'." .l^. .'

w formie pisemnej na adres Gmina Dąbrou'ice, ui. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice;
d|ogą elektronicalą na adres ugdabrowice@p1o.pl ;

laxem nr faxu 24 252 25 87.

5' Miejsce i termin złożenia ofety
ofeńę należy fłożyć do dnia 17 |ipcą 2014 roku do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy
Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice, w seketariacie urzędu.

6. Temin otwaJcja ofeń
otwalcie ofefi nastąpi w dniu !.7 lipca 2oI4 loku o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy
Dąbrowice w pokoju wójta.

7. osoba upo$ażriona do konldkfu 7 wylond$cami
Anra osiecka tę|.21f52 25 83, e-mail nieruchomosci@dabrowice.pl
Patrycja Pacholska te]1 2.4 252 25 83, e-mail nieruchomosci@dabrowice.pl

8' Sposób przygotowania of.eńy: ofertę należy spolządzić w fomie pisenmej, wjęzyku
polskim. 
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zalącznik nr 1

PiecząIka ofelenta

OFERTA

odpowiadając na skielowane do nas zap}1anie cenowe dotyczące

dośtatT stołów konferencyjnych.

składam ofeftę następuj ącej beści:

1 ' ol.erujemy Wykonania zamówienia na zasadach okeślonych w zap}taniu oęnowym za:

cenę blutto: '.. '.. '.. '.. ' '. '.. ',. ' '..' zł

słownie: ..''..'''.''...''..'

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

2' Termin wykonania zamówienia|

3' Warun](i płatnościI

4. Okres gwarancji:

5. Przyjmujęnry do realizacji postawione przęz zamawiającęgo' \{ zap}'taniu ofeńowym

waruŃi'

6. oświadczamy' że cena podana \ł' ofelcie jest obowiązująca w całym oklesie ważności

umowy i fawiela wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamórtienia

jakie ponosi zamawiający.

Załącfniki do oferty I

t.
2.

P odp iś asob upoważnianej



Za|ączliklr 2
UMowA.wzór

zawa.rta dnia pomiędzry Gminą Dąbrort'ice z siedzibą rt' Dąbrorvicach.
u]' No\Y Rynek 17' 99-352 Dąbrowlce reprezento\\'aną przez:
wójta Glnin)' Dąbrowice Małgorzatę Stokllsz
zuana u dalszej Lfeici umo\Ą\ /anlartiając}m
a

Ieprezęnto\\'aną plzez:

zwaną \\ dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:

5Ą1

Zamarviający powie|fa, a Wykonarł'ca zoborviązttje się do dostarczenia stolórv
konfcrcncyjnych zgodnie ze złożoną ofel1ą z dnia ..''..''..'' '

Realizacja zanówienia nastapi <1o dnia : :

s3
Wykonawcaudzielanaprzedmiotuumo*T'''.'''''''..''.''.''.''.'miesięcznejguarancję'

$4
Wykonawca oświadcza' Źe prowadzi ctziała1ność gospodalczą w zakresie objęt}'m
pŹcdn]iotem umowy'

$s
1. Za rł.ykonanie przędniotu umorr'y okeślonego rt' Ą 1 W1'konawca otrzYma

\q/nagrodzenie nętto w wysokoścj zł plus należny podatęk VAT
( ...................... . . .,/l brullol .

2. Należność Zostanie u(egu1o\\'ana przez Zamarviającego w ciągu 1'1 dni od daty otrzymania
t'aktury VAT.

s6
1. W zakresie nie objęt)'m umo\ł'ą stosuję się przepisy Kodeksu Cy.wilnego'
2' Wsze1kie zmianv umowl' wynagają zaclrowania formy pisemnej' pod r1,gorem

nięważności.

$7
Umorvę spot.ządzono w drvóch jednobrzmiących egzemplauach' jeden egzemplarz
dla Zamawiającego ijeden egzemplarz dla W}konalvcy.

Wykouawca Zamawiający


