
Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów biurowych dla 

Urzędu Gminy Pęcław na rok 2019 

                                                                                  

                                                                                      Pęcław, 12.12.2018 r. 

  

Oznaczenie sprawy: TK.2600.30.2018 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Wójt Gminy Pęcław, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą  

„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Pęcław  

na rok 2019” 

I. Zamawiający 

Urząd Gminy Pęcław 

Pęcław 28, 67-221  Białołęka 

telefon: 76 831 71 35, faks: 76 831 70 33  

e-mail: gmina@peclaw.eu 

II. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy 

Pęcław na rok 2019” 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (j.t.  Dz. U. z 2017 r. poz. 933) 

III. : Termin realizacji zamówienia 

- przedmiot zamówienia należy realizować od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. 

IV. Kryterium wyboru i odpłatności 

Kryterium wyboru i odpłatności jest najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę (jako cenę należy 

rozumieć kwotę brutto za każdorazowe wykonane zamówienie). 
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2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść  

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.  

V. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne: 

brak 

VI. Płatność za przedmiot zamówienia 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana na 

podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności 21 dni. Za datę płatności 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

VII. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty 

1. Termin składania ofert 

Oferty należy złożyć do dnia  21 grudnia 2018 r. do godziny 14:00 w Urzędzie Gminy 

Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, pok. nr 1, mailem : gmina@peclaw.eu lub faksem na nr 

76 8317 033 wraz ze wszystkimi załącznikami (1-2) 

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę. 

3. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto. 

4. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. 

VIII. Osoby do kontaktu 

Julita Krzykała , tel. 76 831 71 35 , 76 831 71 35, email: gmina@peclaw.eu ,  

IX. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 

2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2         

                                                 

                 Wójt Gminy  

 

/-/ Artur Jurkowski 
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