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       Busko-Zdrój, dnia 30.03.2016 r. 

RSID.7051.16.2016 

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ 

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor  z a p r a s z a  do złożenia oferty cenowej na  

 

„Zakup wraz z dostawą artykułów gospodarstwa domowego w ramach realizacji funduszu 

sołeckiego w sołectwie Kameduły na terenie Gminy Busko-Zdrój”. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 3 

 

2.Warunki ogólne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.1) Zamawiający nie dopuszcza dostawy wyposażenia kurierami.  

2.3) Dostawa wyposażenia musi być jednorazowa. 

 

3.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.1) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści                              

w okresie trwania umowy.  

 

4. Podmiot Zamawiający. 
Zamawiającym jest Gmina Busko-Zdrój, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój 

tel. 041 – 370 52 00, faks 041-370 52 90. 

 

5.  Wynagrodzenie. 

5.1) Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jedno kryterium, jakim jest: 

cena brutto za realizację poszczególnego zadania zamówienia – 100%. Cenę należy podać w 

złotych polskich. Cenę należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku. 

5.2) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy  za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5.3) O przyjętej podstawie wyceny decyduje sam Wykonawca i to on ponosi odpowiedzialność            

za przyjętą podstawę wyceny i wynikające z tego konsekwencje. Zamawiający pozostawia  

Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje zawarcia umowy na wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 
 

6. Termin złożenia oferty oraz realizacji zamówienia: 

6.1.Przedmiotową ofertę cenową należy złożyć do dnia 06.04.2016 r. do godz. 12:00 na adres: Urząd 

Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w zamkniętym, 

nieprzeźroczystym opakowaniu zawierającym oznaczenie „Oferta na:   

Nie otwierać do dnia 06.04.2016 r.” 

6.2. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy. 

6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego 

Zaproszenia 

6.4. W przypadku pytań prosimy o kontaktowanie się z p. Joanną Gołębiowską >, (budynek UMIG 

II piętro, pok. Nr 36D , e-mail: j.golebiowska@umig.busko.pl, tel.41/370 52 47, w godz:  

-  poniedziałek 8:00 – 16:00, 

- od wtorku do piątku  7:00 – 15:00. 
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7. Istotne postanowienia umowy:. 

Płatności będą dokonane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz 

z Protokołem Odbioru podpisanym przez Zamawiającego. 

Termin zapłaty faktur Wykonawcy: do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami 

rozliczeniowymi.  

 

8. Gwarancja.  
Wykonawca udziela na dostarczone urządzenia gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia odebrania 

przez Zamawiającego i podpisania Protokołu Odbioru. 

 

9. Wykaz wymaganych dokumentów: 

9.1) Formularz ofertowy. 

9.2) Oświadczenie Wykonawcy. 

9.3) Tabela cen jednostkowych. 

9.4) Wzór umowy. 

 

Załączniki: 

1. Nr 1 – Formularz Ofertowy. 

2. Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

3. Nr 3 – Opis wyposażenia świetlicy.  

4. Nr 4 – Wzór umowy. 

5. Nr 5 – Tabela cen jednostkowych 

 

         

 

 


