Zapytanie ofertowe
na dostawę : pompka rowerowa – sztuk 11, kłódka rowerowa – sztuk 10,
zestaw kluczy rowerowych – sztuk 10
w ramach Projektu pn.

„Sieciowa Promocja Subregionu poprzez utworzenie sieci 11 Miejsc
Przyjaznych Rowerom i 7 Izb Produktów Lokalnych oraz druk wydawnictwa
upowszechniającego turystykę odkrywców ( questing)”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
a) Pompka rowerowa – sztuk 11
b) Kłódka rowerowa – sztuk 10
c) Zestaw kluczy rowerowych - sztuk 10
Pompka rowerowa, której końcówka będzie uniwersalna, pasująca do wszystkich
rodzajów wentylów ( nie dłuższa niż 50 cm), Kłódki wykonane z linki stalowej powlekane
tworzywem sztucznym, o dł. 100 cm, zestaw 20 kluczy, tj. tj. klucze nimbusowe2/2,5/3/4/5/6/8mm, klucz krzyżakowy i płaski, klucz gwiazdkowy T25, skuwacz łańcucha
9/10 biegów, klucze do szprych, łyżka do opon, klin do hamulca tarczowego
Do oferty proszę załączyć zdjęcie lub rysunek oferowanych przedmiotów..
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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31.05.2012 r.
OSOBA UPARWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kowalczyk tel. 695 177 327 e-mail: mkowalczyk@btrnaleczow.pl

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć na piśmie na Załączniku Nr 1 w Bankowym Towarzystwie
Rowerowym w Nałęczowie ul. 1-go Maja 16., 24-150 Nałęczów ,lub drogą elektroniczną
mkowalczyk@btrnaleczow.pl do dnia 14.05. do godz. 15.00
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę cenę . Istnieje możliwość
wybrania 3 różnych wykonawców dla każdego z punktu zamówienia . Kontrakt przyzna
Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom
przedstawionym w niniejszej dokumentacji i który zaoferował najkorzystniejszą –
najniższą cenę ofertową brutto w odniesieniu do danego zamówienia.
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