
 

 
         

        Suchy Las, 12.08.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2019 

W związku z realizacją projektu ze środków unijnych, Zamawiający zwraca się z zapytaniem 
ofertowym NA ZAKUP półki na kubeczki, podajnika na mydło, podajnika na ręczniki, półki 

na sprzęt i środki czystości  

do Niepublicznego Przedszkola „Supełkowo”,  
ul. Os. Poziomkowe 5 lok. 1, 62-002 Suchy Las 

1. Zamawiający  
1. Nazwa Zamawiającego: EDUBOX Emilia Grzęda 
2. Adres Zamawiającego: ul. Os. Poziomkowe 5 lok. 1, 62-002 Suchy Las 
3. Adres e-mail: info.supel@gmail.com 
4. Tel. 570 840 530 

2. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP półki na kubeczki, podajnika na mydło, podajnika na 
ręczniki, półki na sprzęt i środki czystości 

 3. Opis przedmiotu zamówienia: 

o półka na kubeczki- 1 sztuka,  
o podajnik na mydło- 1 sztuka,  
o podajnik na ręczniki- 1 sztuka,  
o półka na sprzęt i środki czystości -1 sztuka plus robocizna 

4. Sposób sporządzenia oferty: 

Oferta sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do zapytania, w języku polskim oraz 
podpisana przez Wykonawcę. Oferta musi zawierać (dane potrzebne do wystawienia faktury), 
m.in.: 
- Nazwę oferenta 
- Adres siedziby oferenta,  
- NIP, 
- Cenę oferty przedstawioną jako cena brutto.  
- Akceptację warunków realizacji zamówienia. 
- Zgodę na związanie ofertą. 

6. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w terminie do końca dnia 14.08.2019 r. e-mailem, wiążąca jest data wpływu: 
info.supel@gmail.com 

mailto:info.supel@gmail.com


 

 
Dodatkowych informacji udziela: Emilia Grzęda, tel. 570 840 530 

7. Wybór oferty 
1. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto w zł. 
3. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium – kryterium 
najniższej ceny (100%). 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta posiadać będzie najniższą cenę.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji  
z oferentami w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Załączniki:  

1. wzór oferty wraz z oświadczeniami. 

 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia. 
Zamawiający, w przypadku złożenia ofert przewyższających kwoty z budżetu projektu, 
zastrzega sobie prawo negocjacji w wybranym wykonawcą lub wykonawcami. 

Przesłane oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji  
w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/2019 

OFERTA 

Dane Oferenta 

Nazwa …………………………………………………………………………………………... 

Adres siedziby…………………………………………………………………………………... 

 

I. II. III IV 

Wyszczególnienie 

Kwota 
łączna 

netto w zł 

Podatek VAT 

Kwota łączna 
brutto w zł 

-półka na kubeczki- 1 sztuka,  

-podajnik na mydło- 1 sztuka,  

-podajnik na ręczniki- 1 sztuka,  

-półka na sprzęt i środki czystości 
-1 sztuka plus robocizna 

   

Oświadczam, że: 
o nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z zamawiającym, 
o zapoznałem/łam się i akceptuję wymienione w zapytaniu ofertowym warunki 

realizacji zamówienia, 
o wyrażam zgodę na związanie ofertą. 

 

 

                       ……………………………… …………………………………… 

Data Pieczątka i podpis osoby upoważnionej 


