Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Szczecin, dnia 20.05.2016 roku

Zapytanie ofertowe nr 9/2016
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty objęte Inicjatywą JEREMIE w ramach Regionalnego
Funduszu Pożyczkowego POMERANUS, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą
specyfikacją:

Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawa Zamówień Publicznych
Przedmiot
zamówienia,
Szafa dwudrzwiowa stojąca, zamykana na zamek,
zakres
wymiary: wysokość: 205 cm, szerokość: 90 cm, głębokość: 34,5 cm,
zakupu
materiał: płyta melaminowa, obrzeża PCV, uchwyty metalowe,
grubość: korpus 18 mm, blaty i wieńce 25 mm,
kolor: klon strassburg (lub podobny),
Pozostałe informacje: zamykana na zamek baskwilowy, 5 półek
wewnętrznych na segregatory z regulowaną wysokością (min. odległość
pomiędzy półkami to 33 cm), tył szafy wzmacniany pogrubioną płytą,

Informacje
dodatkowe

Oferta

Polska Fundacja
Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Dostawa, wniesienie i montaż w cenie.
Miejsce dostawy, wniesienia i montażu: Oddział w Wałczu,
ul. Południowa 10B, pokój 205 (II piętro, jest winda)
Termin dostawy: do 15 lipca 2016 r.
Forma płatności: Przelew w terminie 14 dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury VAT przez Sprzedawcę na podstawie protokołu odbioru
szafy po dostarczeniu szafy do Wałcza.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Oferta musi być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI zgodnie
ze wzorem i musi zawierać:
 Dokładny opis szafy (wymiary, materiał, grubość, kolor, pozostałe
informacje),
 Informację o dostawie i montażu w cenie,
 Przykładowe zdjęcie lub projekt szafy,
 Cenę brutto szafy wraz z dostawą, wniesieniem i montażem,
 Informację o kosztach dodatkowych jeśli występują,
 Termin realizacji zlecenia,
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską
Fundacją Przedsiębiorczości zgodnie ze wzorem,
 Dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
dokumentu potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w
imieniu Oferenta (np. odpis z KRS lub informacja odpowiadająca
odpisowi aktualnemu z Centralnej Informacji KRS, wydruk wpisu w
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Forma
płatności
Termin
nadsyłania
ofert

Kryteria
wyboru

CEIDG, itp.).
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
Faktury VAT przez Sprzedawcę, na podstawie protokołu odbioru szafy po
wykonaniu zlecenia.
Podpisane oferty należy przesyłać do 30 maja 2016 roku (decyduje data
wpływu)
 pocztą elektroniczną na adres a.korkiewicz@pfp.com.pl,
 faksem na numer 91 312 92 02,
 lub osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32,
70-466 Szczecin.
W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną
ofertę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do
maila.
Kryteria formalne:
- Termin nadesłania ofert,
- Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz
załącznikami),
Kryteria pozostałe:
- Dotychczasowe doświadczenie,
- Jakość,
- Cena.
Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Zleceniodawca Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
NIP 851-22-42-911
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Korkiewicz tel. 91 312 92 00,
email; a.korkiewicz@pfp.com.pl
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