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USTUG K0l,iUNALl'l-iCll Sp' z o.o
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pieczgi zamawiajqcego

ZAPYTANIE CENOWE

r.

ZamawiajqcY:
Znklad Cospodarki i Uslug Komunalnych Sp' z o'o'
ul. Bankowa 8,
59-800 Lubari
zapr asza do zfoLeniaofertY

roku.
Przedmiot zamowienia'
zaktp i dostawg:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam6wienia obejmuje
zawieniqcej min'230 mgll
beizwrotnej,
a) wody mineralnel ni.gu"o*unei w butelce
skladnik6w mineralnYch:
(lub r6wnowazn4, dotyczy
- woda mineralna typuZywiecZdr6j 500 ml niegazowana
skladnik6w mineralnych wchodz4cych w sklad wody)'
(lub r6wnowazn4' dotyczy
- woda mineralna tyf'u Nufg. zow'Zatoi I 500 ml niegazowana
sktadnik6w mineralnych wchodz4cych w sklad wody)'
'gliazowane;
mg/l
w-butelce bezzwroinej , zawietaj4cej min' 311'5
b) wody mineralnej
sktadnikow mineralnYch:
(lub r6wnowa2n4, dotyczy
- woda mineralna ,Vp" Zry*nc Zdt6i 500 ml gazowana
skladnikow mineralnych wchodz4cych w sklad wody)'
(lub r6wnowazn 4, dotyczy
- woda mineralna tvpu Nutq. z6w'Zdr6j 1500 ml niegazowana
skladnikow mineralnych wchodz4cych w sklad wody)'
na koszt wykonawcy' Dow6z z
Dostawa oraz rozladunek przedmiotu zam6wienia
(ul. Bankowa 8, ul' Lw6wecka 8' ul'
rozladunkiem do czterech miejsc na terenie Lubania
zamawianej wody mineralnej wedlug
Bazaltowal, ul. wroclawska 2l).Ptzewidywana ilos6
umowa. okres gwarancji(*): wedlug daty

zal4cznika.errewidyw lnufor^uzam6wienia przydatnoSci do spozycia na butelce - min' rok

3.

3 1 grudnia
Termin realizaclt zam6wienia(*): Umowa obowi4zuj4ca do

201 8

roku'

od dostarczenia ka2dej czgsci
warunki platnosci: platnosi przelewem w ci4gu 14 dni
towaru.

Kryterium oceny ofertY(*)

- cena 90 o/o
- czas dostawy | 0olo

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego'

6. Miejsce i termin zlo2eniaofe,tY,

Interesanta
Zakl,adGospodarki i Uslug Komunalnych Sp. z o.o. Biuro Obslugi
ul. Bankowa 8,
59-800 Luban
lub mailowo
biqrq.obnlugi @z gi Pk luban P!

Termin: do dnia 08.02'2018 roku do godz' 15'00'

1. Termin otwarcia
8.

ofert: 09.02.2018 roku'

Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami:

specialista ds. BHP Grzegorz Ruicinski'
tel. 662316079 w godz. 09'00-14'00'
st.

e.

w formie pisemnej, w jEzyku
spos6b przygotowania oferty: ofertE nalezy.sporz4dzi6
cenowy'
polskim. Do oferty nalery dolaczy6 wypelniony zalqcnrik Fortnularz

MiejscowoS6 dnia: 30'01'20 I 8r.

podPis Pracownika merytorycznego

stsyffilde.

Bnp

en@fu/nian*i

Znak sprawy: l0/BHP/2018

ZtkladGospodarki i Uslug komunalnych Sp' z o'o'
ul. Bankowa 8
59-800 Lubarfi

Tre56 ofertY:

a) na

NawYkonawcY:

b) adres Wykonawcy:
c)

NIP/Regon ...

d) adres e-mail .....
e) Oferuj g wykonanie przedmiotu zam{wienia za:
.. ... .. ... .....
Ceng

netto:
(slownie:.
'
PodatekVAT: .
Ceng brutto: .. ....
(slownie.

il

...'o/owartos6
. ' -... '. zl

."";"""

ztr

""""")
(slownie:"""

"""")

'""'"")'

:
f) Inne wymagania ru'iqzane zprzyiqtym kryterium oceny zloionej oferty
czas dostawy :........... dni od zloLeniazam6wienia
przedmiotu zam6wienia i nie wnoszg do niego
s) Oswiadczam , Le zapoznalem sig z opisem

zastrzeheh.
h) WyrazamzgodgnawarunkiplatnoSciokreslonewzapytaniucenowym'
i) Zatqczniki do ofertY:
- wypelniony i podpisany,,Formularz Cenowy"

Mieiscowo56 dnia :

.

podpis wykonawcy lub osoby upowaZnionej

