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Stowarzyszenie „Dolina Noteci’ 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 
 

Chodzież, 19.04.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup sejfu.  

I. Zamawiający 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; ul. Sienkiewicza 2; 64-800 Chodzież 

mail: biuro@dolinanoteci.com.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu stalowego sejfu do przechowywania weksli in blanco. 

a. wysokość: 20-30 cm, 

b. głębokość: 30-40 cm, 

c. szerokość: 40-50 cm, 

d. waga: min. 2 kg, 

e. z możliwością zamocowania do ściany lub podłogi kotwami mocującymi (kotwy w zestawie), 

f. zabezpieczony zamkiem na klucz (2 klucze w zestawie). 

2. Zleceniobiorca zapewni dostarczenie sejfu do Zleceniodawcy. 

 

 

 

III. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć osobiście w terminie do 25.04.2017 r. do godz. 14:00 w biurze Stowarzyszenia „Dolina 

Noteci”, ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież, lub za pośrednictwem poczty, mailowo lub osobiście w ww. 

terminie (liczy się data dostarczenia oferty). Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrzone. Oferent może 

przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania oceny ofert Za-

mawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
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IV. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania oferty 

Waga: 

cena 100% 

 

V. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załącznika 1 niniejszego zapytania w terminie określonym 

w p. III. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane załączniki, wymienione we wzorze oferty. Oferta powinna 

być czytelna. Cena powinna obejmować wszystkie koszty przedstawione wyłącznie w złotych polskich. 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał 

prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. III niniej-

szego zapytania. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od złożonej oferty, Zama-

wiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

VII. Informacje dodatkowe 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem i narzędziami niezbędnymi do wykona-

nia zadania. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybierania żadnej oferty, bez podania przyczyny. Ter-

min wykonania przedmiotowego zamówienia nie wyniesie więcej niż 14 dni roboczych od momentu zawia-

domienia Zleceniobiorcy. 

 

 

Załączniki do zaproszenia: 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty na zakup sejfu.  
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Załącznik nr 1 

Wzór oferty cenowej 

 

…………………………………       Data:……………………. 

………………………………… 

………………………………… 

                   Dane Oferenta 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

ul. Sienkiewicza 2 

64-800 Chodzież 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup sejfu.  

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena przedstawia się na-

stępująco: 

Lp. Nazwa usługi Cena brutto PLN 

1.  Sejf  

 RAZEM  

 

 

…………………………………………. Podpis i pieczęć oferenta 

 


