ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.06.2014r.

Dotyczące opracowania i wprowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem na
potrzeby projektu dotyczącego wsparcia na wdrożenie CSR – współfinansowanego przez Szwajcarsko-Polski
Program współpracy

I. Zamawiający: SZKŁO Sp. z o.o.
Adres zamawiającego: SZKŁO Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, Tel. 89 767 22 56, fax
89 679 03 18, e-mail: biuro@szklohartowane.pl, www.szklohartowane.pl.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wprowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania
przedsiębiorstwem na potrzeby projektu dotyczącego wsparcia na wdrożenie CSR – współfinansowanego przez
Szwajcarsko-Polski Program współpracy.

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji:
Do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Sposób obliczenia ceny:
Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i musi zawierać
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Sposób i termin zapłaty: Na podstawie faktury VAT wystawianej łącznie na wartość całego zamówienia w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze VAT.
4. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
IV. Termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w odpowiedzi na otrzymane zapytanie w formie papierowej na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej oferty w sekretariacie siedziby Zamawiającego pod adresem: SZKŁO Sp. z o.o., ul.
Olsztyńska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, Tel. 89 767 22 56, fax 89 679 03 18. ]

w terminie do dnia 07 lipca 2014r. godz. 12.00. Oferta powinna zawierać cenę brutto.
1. W dniu 07 lipca 2014r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert.
2. Wybrany wykonawca usługi zostanie poinformowany telefonicznie.
V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.
VI. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena ofertowa brutto - 100%
VII. Pozostałe informacje:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania
informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@szklohartowane.pl.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofert obejmujących wykonanie całej usługi.
5. W związku z sytuacją określoną powyżej w pkt. V Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze
przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Informacji szczegółowe na temat zapytania można uzyskać pod numerem telefonu:
664 130 464 Krzysztof Zwierzyński.
Lidzbark Warmiński 24.06.2014r.

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego z dnia……………..

Nazwa firmy/Imię i Nazwisko Wykonawcy……………………………………………………………
Adres siedziby/Adres zamieszkania……………………………………………………………………
Tel./fax…………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail………………………………………………………………………………………………
NIP (w przypadku firmy)…………………………………………………………………………………

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące ……………………………………………… przez Firma Szkło Sp. z
o.o. w Lidzbarku Warmińskim, składam ofertę na opracowanie i wprowadzenie wewnętrznego systemu

zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia wskazanymi w Zapytaniu
ofertowym nr 2 z dnia………………..
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za łączną cenę w
wysokości……………………..PLN brutto
słownie:………………………………………………………..PLN brutto
2. Jednocześnie oświadczam,
że…………………………………………………………………………………………………………
( nazwa firmy Wykonawcy)
przedmiotową usługę wykonam do dnia…………………………

………………………………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy i podpis osoby odpowiedzialnej
za podejmowanie decyzji w imieniu Wykonawcy)

*niepotrzebne skreśli

