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ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę towaru, w ramach realizacji zadania pn.:
"Zakup torebek na psie odchody"
Zamawiający:

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Do przedmiotowego zamówienia me stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 1579).
III. Opis przedmiotu zamówienia.
l.
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu 110.000 sztuk torebek papierowych
o wymiarach 13 cm x 27 cm, z łopatką tekturową, do zbierania psich odchodów, z nadrukiem
informującym o przeznaczeniu torebki, wiązanych sznurkiem po 25 sztuk, do zawieszania
w dystrybutorach torebek na psie odchody.
2.
Miejsce dostarczenia towaru:
.
47- 205 Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 9b (magazyn Firmy DIGTRON).
3.
Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018r. Zamawiający
planuje dwie dostawy towaru.
IV.

Informacje dodatkowe.
l. Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który zaproponuje najniższą cenę brutto za l sztukę
torebki.
2. W cenę torebki należy wkalkulować koszt dostawy towaru.
3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy,
dostarczy Zamawiającemu jeden komplet torebek, Ij. 25 sztuk związanych sznurkiem do zawieszania
w dystrybutorach, celem zaakceptowania jakości towaru.

V.
l.

2.
3.

4.
5.

Opis sposobu obliczania ceny.
Cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić na załączonym
formularzu oferty - za l sztukę torebki.
Kryterium oceny ofert - cena 100%. Jeąynym kryterium oceny ofert będzie naj niższa cena brutto za
torebkę wraz z dostawą.
Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszt
dostawy towaru do miejsca wskazanego w pkt. ill. 2.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

l

VI.
I.

2.

3.
4.

5.

VII.

Informacje o formalnościach.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia urnowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
Jeśli nąjniższa złożona oferta przekroczy wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na
to zadanie, zostaną przeprowadzone negocjacje z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę lub
Zamawiający dostosuje zakres i warunki umowy do posiadanych środków.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
. w przepisach ustawy Prawo zamówień ilUblicznych q. protest, odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Podstawą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą faktury zakupu torebek.

Osoba uprawniona do udzielania informacji i wyjaśnień:
Sabina Podcerkiewny
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tel. 77 / 40 50 376
. sabina.podcerkiewny@kedzierzvnkozle.pl

vm. Miejsce i termin składania ofert.
na formularzu stanowiącym załącznik nr I do nm.eJszego zapytania ofertowego,
bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)
w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta - zakup torebek na psie odchody" w terminie do dnia
22 stycznia 2018 roku. do godz. 11.00. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu.
~arcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu'jak wyżej o godz. 11.15 w pokoju Nr 427.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty

należy składać

Załącznik:

. - druk formularza oferty - l egz.

---
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Załącznik

nr l

do zapytania ofertowego
(miejscowość,

data)

(nazwa, adres i telefon oferenta)

OFERTA
I. Nazwa i adres

Zamawiającego:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
uL Pirarnowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

. m.

,;Zakup torebek na psie odchody"
Nazwa i adres wykonawcy:

IV. Cena ryczałtowa brutto za 1 sztukę torebki zgodnie z pkt. V.I - 3 zapytania ofertowego
wynosi ... ... ..... ... ..... zł,
słownie: ...................... ........ ... .... ..... ... ..... ... ....... . ; .... ...... ... ....... ..... ............. zł

w tym:

kwota netto (bez podatku V AT) ..... .. ....... ..... ..... .... .... .... ... ..... . ...... ......... .......

zł

słownie . .. .... .. .... ...... ...... ..... ...... .............. . .. ................... .................. .. ... .. '..zł

podatek VAT ( .... ... .. ... %) ... .. ..... .......... .......... ...... :..... ........... ... .. ... ....

zł

Oświadczam, że

zadeklarowana cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w należnej wysokości
oraz wszystkie koszty składające się na realizację z należytą starannością niniejszego
.zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
.

Miejscowość

i data

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty!

