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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa :
a) Stojak rowerowy sześciostanowiskowy - wykonany ze stali czarnej dający możliwość
przypięcia ramy rowerowej. – 11 sztuk
Zamówienie obejmuje także przygotowanie projektu proponowanego stojaka rowerowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.

30.05.2012 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 12.04.2012, do godz. 11.00

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Zamawiający przy rozpatrywaniu ofert będzie brał pod uwagę projekt graficzny , cenę ,
termin realizacji. 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.

2

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(pieczęć oferenta)

Zamawiający:
Bankowe Towarzystwo Rowerowe
Ul. 1-go Maja 16
24-150 Nałęczów
OFERTA
na wykonanie i dostawę w ramach Projektu „Sieciowa Promocja Subregionu poprzez
utworzenie sieci11 Miejsc Przyjaznych Rowerom i 7 Izb Produktów Lokalnych oraz druk
wydawnictwa upowszechniającego turystykę odkrywców ( questing)”

Dane dotyczące oferenta:
Nazwa................................................................................................................
Siedziba.............................................................................................................
Nr telefonu/faksu................................................................................................
NIP: ……………………………………………………………………………
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym na:
a) stojak rowerowy sześciostanowiskowy – sztuk 11
za kwotę:
netto: ............................................. zł (słownie …………… zł),
brutto: ............................................. zł (słownie …………… zł),
w tym podatek VAT w wysokości: .............% tj. .............................................. zł.
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Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
…………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

4

