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".) ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie ań. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ' Prawo zamowień
publicznych

Gmina Boguchwała,.36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134,
zwraca się z zapytaniem ofeńowym o cenę usługi

opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie wvposazenia do świetlic w gminie Boouchwała.

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 22listopada 2016 roku.

Warunki płatności:
Przelew (wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem po wykonaniu usługi
oraz wystawieniu faktury VAT W terminie 30 dni od daty wpływu faktury
do Urzędu Miejskiego w Boguchwale).

lnne istotne Warunki zamówienia:
Dostarczenie wyposazenia do Świetlic W gminie Boguchwała zgodnie
z załączonym zapotrzebowaniem ujętym W zestawieniu. W cenie naleŻy
uwzględnic wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, W tym koszt
dostarczenia wyposazenia' ktÓre pokrywa Wykonawca. Nie dopuszcza sie
zamówien ia cześciowego'

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' ktorzy;
o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynnoŚci,

jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, poprzez
wykazanie: iz Wykonawca został zarejestrowany we właściwym, ze względu
na formę organizacyjną, w jakiej prowadzi działalność, rejestrze (odpis
z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej).

o posiadĄą niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotow do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Kryterium oceny: 100 o/o cena.

Sposób przygotowan ia oferty:
ofeńę naleŻy sporządzic W wersji papierowei, uzupełniając załączone
zestawienie o cenę iednostkowa brutto, poszczególne pozycje zestawienia oraz
wańośÓ brutto.

Sposób złożenia ofeŃy:
ofeńę naleŻy złoŻyc w terminie do dnia 28.10.2016 r. do godziny 14.00
W Urzędzie Miejskim W Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040
Boguchwała z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe na usługę dostarczenia
Wyposazenia do Świetlic w gminie Boguchwała".
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Za zachowanie terminu rozumie się datę otrzymania ofeńy przez Zamawiającego
na załączonym formularzu ofeńowym wraz z odpisem z właŚciwego rejestru albo
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jezeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej.

Zamawia1ący dokona wyboru oferty Wykonawcy W oparciu o bilans wszystkich
kryteriow oceny ofeń.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do
zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
pokój nr 25 Katarzyna Błońska-Mnich lub pod numerem telefonu: (17) 87-
55-255.
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