Michałowo 26.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup 1 wiaty przystankowej z blachy trapezowej
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
NIP: 966- 210- 16- 73
reprezentowana przez Burmistrza Michałowa- Włodzimierza Konończuka
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest 1 wiata przystankowe z blachy trapezowej
- długość wiaty w ścianie tylnej: 3,1 mb,
- szerokość boku u podstawy: 1,1 mb,
- dach z blachy trapez,
- pokrycie ściany tylnej oraz bocznych z blachy trapez TRB18 fabrycznie powlekanej,
- szkielet konstrukcji wykonany ze stalowych profili zamkniętych,
- ławka z paneli drewnianych na całej długości wiaty,
- konstrukcja wiaty malowana proszkowo paleta RAL, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym .
Zdjęcie jednej z wiat jakie Gmina Michałowo ma już na swoim terenie:

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówione wiaty należy dostarczyć w przeciągu 30 dni od momentu podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez wykonawcę.
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: maila, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 03.11.2017r. godz. 10.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 100 %
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Otwarcie ofert 03.11.2017r. godzina 10.15 pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Michałowie. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów nieobecnych przy ogłoszeniu wyników za
pośrednictwem maila.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Anna Maria Modzelewska pod numerem telefonu 85 7131 776 oraz adresem
email: modzelewska@michalowo.eu
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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FORMULARZ OFERTOWY
Na dostawę poniżej 30 000 Euro
I.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo, Białostocka 11, 16-050 Michałowo
NIP 966-210-16-73
reprezentowana przez Włodzimierza Konończuka- Burmistrza Michałowa
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wiaty przystankowe

Kwota
netto

Wizualizacja

Kwota brutto

1 wiata przystankowa z blachy
trapezowej
- długość wiaty w ścianie tylnej: 3,1
mb,
- szerokość boku u podstawy: 1,1
mb,
- dach z blachy trapez,
- pokrycie ściany tylnej oraz
bocznych z blachy trapez TRB18
fabrycznie powlekanej,
- szkielet konstrukcji wykonany ze
stalowych profili zamkniętych,
- ławka z paneli drewnianych na
całej długości wiaty,
- konstrukcja wiaty malowana
proszkowo paleta RAL- ciemna
zieleń
RAZEM:
III.

NAZWA I ADRES OFERENTA
NAZWA……………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES……………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV.

OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA:
CENA NETTO …………………..……………………….…………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CENA BRUTTO ………………..……………………….…………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I NIE
WNOSZĘ DO NIEGO ZASTRZEŻEŃ.
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…………………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej
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