ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Góra Kalwaria zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych
wymagań:
1. Przedmiot zamówienia : dostawa materiałów plastycznych i biurowych wg. wykazu
2. Miejsce i termin realizacji zamówienia: Góra Kalwaria – 7 dni od momentu otrzymania zlecenia.
3. Kryteria jakościowe zamówienia:
niezbędne: materiały nowe
Warunki płatności – płatność odroczona na podstawie faktury płatnej w terminie 14 dni od daty wpływu.
Zamawiający: Gmina Góra Kalwaria, adres: ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria NIP 123-12-16-723
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria.
4.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy: oferta

5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Monika Maciak , tel. 22 727 34 11 wew. 194 , adres email. m.maciak@gorakalwaria.pl , fax: 22 727 13 78
6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 20.11.2013r. godzina: 16.00
7. Ofertę można:
a) dostarczyć osobiście na adres: ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria z dopiskiem: zapytanie
ofertowe na dostawę materiałów plastycznych i dydaktycznych
c) przesłać e-mailem na adres: m.maciak@gorakalwaria.pl
d) przesłać faxem na nr : 22 727 13 78

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Wykaz materiałów
ZESTAW I - 205 szt.
Gumka
Ołówek
Zestaw geometryczny
Flamastry 12k
Długopis
Razem

ZESTAW II - 205 szt.
Farby plakatowe
Flamastry dwustronne 12k
Kredki 12k drewniane
Ołówek automatyczny
Zakreślacz
Gumka
Teczka z gumką
Plastelina
Cienkopis kolor
Długopis żelowy kolor
Blok
Klej z brokatem
Klej
Nożyczki
Razem

OFERTA

My, niżej podpisani,
……………………………………………………………………………………………………………….……
Działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………...
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:……………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę __________________ zł, słownie
złotych: ……………………………….....................................................................................................
W tym: cena zestawu I ……………………………… cena zestawu II ……………………………………..
Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: .................................PLN, tj. wg stawki ........%
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:………………………………………………………
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.
Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1) …………………………..

…………………….., dn. ……………………..
…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)

