Gmina Kałuszyn
ul. Pocztowa 1
05- 310 Kałuszyn
Zapytanie ofertowe
Na wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego przy ulicy 1-go Maja 53 w
Kałuszynie. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Dodatkowo: Wykonanie studni głębinowej: ciśnienie 7-10 bar o wydajności 17-22 m3/h
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
• wartość oferty (netto oraz brutto).
• termin ważności oferty,
Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności,
możliwe do uzyskania upusty, warunki gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i
serwisowania urządzeń, dodatkowe funkcje dostawy, maksymalny czas realizacji itd.
Oferta powinna być złożona na załączonym druku.
W cenie powinny być uwzględnione: zakup, transport i montaż urządzeń.
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i
termin.

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, przesłana za
pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną na adres rekreacja@kaluszyn.pl . Liczy się data
wpływu do Urzędu. W przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną oryginał powinien być
dosłany.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.08. do godz.15.00
Termin realizacji zadania: 15.09.2019
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. 100 % cena

Kałuszyn, 05.08.2019
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę)

………………………………….
Miejscowość, data
Nazwa i adres oferenta
Gmina Kałuszyn
ul. Pocztowa 1
05- 310 Kałuszyn
Tel. fax 25/ 757 66 18
Odpowiedź na zapytanie ofertowe
w odpowiedzi na zapytanie przesyłamy ofertę na wykonanie automatycznego systemu nawadniania
boiska sportowego przy ulicy 1-go Maja 53 w Kałuszynie. Zadanie dofinansowane ze środków
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Dodatkowo: Wykonanie studni głębinowej: ciśnienie 7-10 bar o wydajności 17-22 m3/h
Oświadczam, że powyższe produkty zgodne są z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Razem wartość zamówienia …................................ brutto, ….......................... netto
Forma płatności: przelew 14 dni
termin ważności oferty: ……….. dni

..................................................
Pieczątka i podpis

