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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 dostawę i montaż  klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach biurowych w MGOPS

w Wieruszowie. 

Termin dostawy i  montażu klimatyzatorów określony zostanie  w umowie,  której  wzór  stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

Oferent powinien przeprowadzić konieczne pomiary i wizję lokalną stanu istniejącego w zakresie

niezbędnym do wykonania zamówienia  oraz określić zakres prac i wycenić koszty klimatyzatorów

i robocizny. Dojazd Oferenta w celu dokonania oględzin jest nieodpłatny. 

Ponadto Oferent powinien ustalić godziny pracy, dostawy i montażu klimatyzatorów, termin wizji

lokalnej  a także  uzgodnić  dobór  i  parametry  klimatyzatorów  oraz  materiałów  niezbędnych  do

wykonania zamówienia..

Wszystkie  urządzenia  dostarczone przez  Wykonawcę muszą  być  fabrycznie  nowe,  nieużywane,

nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.

Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty gwarancyjne,

certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty.

Oferent sporządza ofertę w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania –

załącznik nr 2.

 

Ofertę zawierającą żądane informacje prosimy złożyć do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 12.00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

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

– za pośrednictwem poczty elektronicznej  kadry  @mgops.pl   (Uwaga: e-mail powinien zawierać
ofertę zeskanowaną z pieczęciami i podpisem Oferenta).

Oferty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

mailto:kadry@mgops.pl
mailto:kadry@mgops.pl


 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 100% - cena.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę cenową.  

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną państwo poinformowani odrębnym pismem

lub faksem o terminie podpisania umowy.

Kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wieruszowie

        Małgorzata Burak


