
                            Pęcław, dnia 13 grudnia 2016r. 

NASZ ZNAK: TK.2600.10.2016 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY :                                                                      

Urząd Gminy Pęcław                                                                

Pęcław 28                                                                                 

67-221 Białołęka 

Tel. 76/ 8317 126, fax 76/ 8317 033 

 REGON: 000546816 

NIP: 693-10-14-094 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy  

i podległych jednostek na rok 2017” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest : 

       1. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i podległych jednostek na      

           rok 2017 zgodnie z załącznikiem: 

           - nr 2 – dla Urzędu Gminy Pęcław, 

           - nr 3 – dla Zespołu Szkół w Białołęce, 

           - nr 4 – dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęcławiu, 

           - nr 5 – dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białołęce  

        2. Formularz ofertowy należy złożyd zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z odpowiednimi       

             załącznikami w/w.  

II. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiot zamówienia należy realizowad do 31 grudnia 2017r. 

III. Istotne warunki zamówienia: 

1.       Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto. 

2.       Cena określona w ofercie powinna obejmowad wszystkie koszty      

      związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3.       Rozliczenie transakcji następowad będzie przelewem na konto      

      wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo     

      wystawionej faktury przez Wykonawcę. 



4.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od     

      zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający    

      może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5.       Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych     

      przypadkach Zamawiający może zmodyfikowad treśd zapytania      

      ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana        

      wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz      

      zamieszczona na stronie BIP urzędu: www.bip.peclaw.eu  

6.       Zamawiający może zamknąd postępowanie bez wybrania żadnej oferty,      

      w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom     

      określonym przez Zamawiającego. 

7.       Ofertę należy sporządzid w formie pisemnej, w języku polskim oraz     

      złożyd/przesład do dnia 22 grudnia 2016r. do godziny 13.00 w pokoju nr 1     

      Urzędu Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, faksem na nr     

      76/ 8317 033 bądź e-mailem: gmina@peclaw.eu . 

8.       Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając     

      stosowne ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Pęcław, tj.    

      www.bip.peclaw.eu, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana    

      zostanie powiadomiony telefonicznie. 

9.       Osobą  upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Pani Julita Krzykała  

      Tel. 76/ 8317 126. 

 

 

  Wójt Gminy  

 

                                                                                                  /-/ Artur Jurkowski 
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