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Zapytanie ofeńowe

Nazwa nadania zamówieniu: Zakup 2 sztuk sondy pomiarowej wolnego chloru
cLE 3,1 - cAN-10,

1, Opis przedmiot zamówienia:

Zakup 2 sztuk sondy pomiarowejwolnego chloru cLE 3,1 _ cAN_10.

2, Wymagany termin wykonania zamówienia:

Najpóźniej do dnia 31,03.2021r,

3. warunki udziału w postępowaniu Qeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane

dokumenty - jeżeli dotyczy):

Ofeńę należy złożyćw formie podpisanego skanu, Zamawiający nie wymaga podpisania

oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osobistym lub zaufanym,

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena ofeńy (wańość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi bYÓ Podana w

pLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT (jeŚliwYstęPuje).

Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i składniki związane z

wykonaniem zamówienia, Cena może byó tylko jedna,

Cena - 10Oo/o

5. Opis sposobu przygotowania ofeńy cenowej:

- dane Oferenta,

- cenę netto i brutto kazdej pozycjiw opisie pzedmiotu zamówienia,

_ cenę netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia,

_ ofeńa musi byc sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,

_ koszty związanezprzygotowaniem ofeńy ponosi składający ofeńę,

- wykonawca może złożyćw prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofeńę,

6. Miejsce, termin oraz sposób składania ofeńy cenowej:

ofeńę należy złożyćw formie elektronicznej na adres 9.kqchąr§ką.@ppsi!:,Po3nan.,Pl do

dnia24.02,2O21r,



7. Do zapytania dołączono projekt umowy - T+l(NlE (*niewłaściwe skreślić)

Ofeńy wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłac na adres e-mail:

a. kucharska@posir. poznan. p!

ofeńy w formie papierowej należy składaó w sekretariacie Dyrekcji POS|R - liczY się termin

wpływu ofeńy do sekretariatu, Sekretariat pracuje codziennie w godzinach od 7,30 do 15,30.

Zamawiający ma prawo odrzucic oferty wpływające po wyznaczonym terminie,

8. Wskazanie osób upoważnionych przez ZamawiĄącego do kontaktu z WYkonawcami:

Kierownik oddziału p, Agnieszka Kucharska.

ZamawiĄący informuje, iż do wyboru ofeńy najkozystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy

Prawo zamówień pu blicznych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moźe w każdym czasie, pzed upływem

terminu składania ofeń, zmodyfikowaó treśó dokumentów zawierających warunki zamÓwienia.

Dokonane w ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie WWW

zamawiającego. Wtoku dokonywania oceny złożonych ofertzamawiający może żądaÓ udzielenia Przez

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych pzez nich ofert, w tym wyjaŚnień dotYczącYch

rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się pzepisy ustawY Prawo zamÓwień

publicznych).

ZamawiĄący nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanYch z

przygotowaniem ofeńy przez wykonawcę, a w szczególnościzwiązanych z pzystąPieniem do Procesu

ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, pzygotowaniami do zawarcia umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. ZamawiającY zastzega sobie

prawo do wyłączenia z oceny ofeń o rażąco niskiej cenie.

Data i podpis kierownika/zastępcy kierownika/
samodzielnego stanowiska pracy


