Znak pisma 2.04.25.2013

Zgorzelec, dnia 25.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Przedszkole Publiczne Nr 2
Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Kosciuszki 1
REGON: 021421870 NIP: 615- 202- 83-26
Telefon: 75 7752360
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie ofertowe
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usługa zakupu 1 zmywarka z funkcją wyparzania oraz basen 1 komorowy wraz z
instalacją sprzętu oraz dostawą do siedziby zamawiającego.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry:
Podblatowa zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej
Do mycia talerzy, sztućców, szkła
Szerokość - 600 mm
Głębokość - 600 mm
Czas trwania cyklu nie dłuższy niż 180 s
Kosze max. 500 x 500
Zużycie wody do 3 L na cykl
Wbudowany dozownik detergentów
Wbudowany dozownik środka nabłyszczającego
Posiada funkcje wyparzania
Posiada zintegrowaną pompę spustową
Temperatura pracy zbiornika myjącego 550C
Pojemność zbiornika myjącego 18 l
Temperatura pracy bojlera 850 C
Pojemność bojlera 7 l
Zasilanie: 400V
Oferowana cena powinna zawierać koszty dostawy, instalacji, uruchomienia sprzętu w
podanej lokalizacji
Oferta powinna zawierać opis parametrów technicznych zaoferowanego
w ofercie sprzętu.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.05.2013 r.
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób
upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
2.Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
3.Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby uprawnionej.
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Przedszkole Publiczne nr 2 , 59-900 Zgorzelec, ul.
Kosciuszki 1
do dnia 5 maja 2013r. .
2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.05.2013r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie przedszkola lub droga mailowa
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. OCENA OFERT
1.Kryterium wyboru oferty to cena 100%
2.Krótki czas realizacji
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kasztankoweprzedszkole@o2.pl
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Bogusława Żemietro-Jakubowska pod numerem
telefonu 75 772360 oraz adresem email: pp2@zgorzelec.com
XI. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Wzór formularza ofertowego

Dnia................................2013 r.

pieczęć oferenta
OFERTA
dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Zgorzelcu
Nawiązując do ogłoszenia składania ofert na dostawę 1 zmywarki oraz 1 komorowego
basenu do firmy Przedszkola Publicznego nr 2 w Zgorzelcu oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia (którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym w
zapytaniu ofertowym) w cenie:
- netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia
w zaoferowanym czasie: .......................... złotych, (słownie:..............................................
................................................................................................................................. złotych).
- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia
w zaoferowanym czasie, z ........... % podatkiem VAT: ....................................... złotych,
(słownie:.................................................................................................................................
złotych) - są to ceny łączne (obejmujące całość zamówienia).
1. W przypadku niezgodności lub pomyłek przyjmuję, iż cena brutto zawarta w ofercie,
obejmuje kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia jest
OSTATECZNA i NIE BĘDZIE PODLEGAĆ ZMIANIE.
2.Cena brutto podana w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
(również transport, uruchomienie sprzętu w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Zgorzelcu)
3.Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 2 tygodnie od dnia złożenia oferty.
4.Oświadczamy, że okres realizacji zamówienia będzie wynosił max. 2 tygodnie od dnia
złożenia zamówienia, a instalacja sprzętu zostanie dokonana do dnia 10.05.2013r. w
uzgodnieniu za zleceniodawcą.

5.Oświadczamy, że okres gwarancji na dostarczony sprzęt będzie wynosił ......... lata. (nie
mniej niż 2 lata czyli 24 miesiące).
6.Wymagana częstotliwość przeglądów technicznych (w okresie gwarancji) na oferowany
sprzęt wynosi: co ...................miesięcy.
Oświadczamy, że w/w przeglądy techniczne w okresie gwarancji są bezpłatne.
7. Oświadczamy, że czas reakcji serwisu w przypadku awarii w/w sprzętu w okresie
gwarancji i po okresie gwarancyjnym od chwili jej zgłoszenia będzie wynosił
maksymalnie ............. godzin (nie dłużej niż 48 godz. w dni robocze). Serwis będzie
odbywał się w miejscu instalacji sprzętu (siedziba zamawiającego) przez pracowników
posiadających odpowiednie certyfikaty producenta, potwierdzające ich kwalifikacje do
naprawy urządzenia.
8. Oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
przelewem na nasze konto nr ................................................................ w banku
........................................ po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego w terminie 14
dni od daty wykonania zamówienia i jego protokolarnym odbiorze przez komisję
Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach przedstawionych w formularzu oferty, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze z warunkami Zapytania Ofertowego
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
przygotowania oferty.
Podpisano
(Upełnomocniony przedstawiciel)

