
Wieruszów, dnia 06.12.2017 r.

MGOPS.ZP.252.9.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, Miejsko -
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej  na  realizcję  talonów  o  wartości  jednostkowej  10  złotych  na  artykuły  spożywcze
i chemiczne  dla  klientów  MGOPS  w Wieruszowie,  którym  w  drodze  decyzji  administracyjnej
przyznano  niepieniężną  formę  pomocy  w  postaci  talonów. Wartość  miesięczna  talonów
wydawanych przez Zamawiającego wynosić będzie około 3.000 złotych. 
Wykaz artykułów stanowi załącznik do niniejszego zapytania (formularz ofertowy).
Prosimy o padanie ceny z VAT poszczególnych artykułów. 

Ofertę zawierającą żądane informacje prosimy złożyć do dnia 18 grudnia 2017 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
                 ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów

– za pośrednictwem faksu: 62 78 41 554, 

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kadry@mgops.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem
o terminie podpisania umowy.

Kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Ewa Szandała



Załącznik do zapytanie ofertowego z dn. 06.12.2017 r.
- Talony dla kilientów MGOPS w Wieruszowie

...............................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA NA REALIZACJĘ TALONÓW

Firma, którą reprezentuję.............................................................................................................składa 
następującą ofertę:
Lp. Nazwa artykułu Cena

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

1. chleb biały 1 kg

2. jajka L – 10 szt.

3. ser żółty 1 kg

4. ser biały 1 kg

5. mąka pszenna typ 500 1 kg

6. cukier biały kryształ 1 kg

7. sól 1 kg

8. jabłka polskie 1 kg

9. herbata czarna 100 torebek

10. olej rzepakowy uniwersalny 1 l

11. margaryna do smarowania 500 g

12. parówki 1 kg

13. kiełbasa kanapkowa 1 kg

14. kiełbasa zwyczajna 1kg

15. kurczak 1 kg

16. ryż (4x100 g)

17. kasza (4x100 g)

18. ziemniaki 1 kg

19. makaron nitki 250 g

20. mleko 2 %  1 l

ARTYKUŁY CHEMICZNE

1. płyn do mycia naczyń 1 l

2. pasta do zębów 100 ml

3. mydło 90 g

4. proszek do prania 400 g

5. szampon do włosów 500 ml
                                                                                                           SUMA:

                                                                    .................................................................................
(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)


