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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa KujawskoPomorskiego

Szczecin, 30.06.2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/2016
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w ramach SFP Kujawiak- Inwestycje, zwraca się z
prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją:
Przedmiot
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
zamówienia
Publicznych.
Zakres
usługi/zakupu
1) Fotel biurowy, pracowniczy, obrotowy,

podnośnik zapewniający regulację wysokości siedziska,
- ruchome siedzisko i oparcie,
- możliwość blokady siedziska i oparcia w dowolnej pozycji,
- regulowana wysokość oparcia,
- regulowane podłokietniki,
- kółka do powierzchni dywanowych,
- metalowa podstawa jezdna,
- wysokie walory ergonomiczne,
- model: NOWY STYL Comfort Profil R kolor podstawowy C6.
2) Biurko podstawowe o wymiarach (szer./gł./wys.) 164x66x76cm.
3) Kontener pod biurko o wymiarach: (szer./gł./wys.) 50 x 35,5 x 60.
Kolor mebli: BUK Bawaria
Uchwyt- łuk płaski, L-128 satyna
Informacje
dodatkowe

Dostawa: Osobiście w cenie zakupu sprzętu na adres:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości o/ Bydgoszcz
ul. Rumińskiego 6 p. 109
85-030 Bydgoszcz
Transport, wniesienie i montaż mebli zapewnia Zleceniobiorca.

Oferta

Termin dostawy: do 30.07.2016 r.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Oferta musi być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI zgodnie ze wzorem i
musi zawierać:
 Dokładną specyfikację mebli oraz zdjęcie
 Cenę brutto poszczególnych mebli,
 Cenę brutto za całość zamówienia,
 Informację o kosztach dodatkowych, jeśli występują,
 Termin realizacji zlecenia,
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Forma płatności

Informację o gwarancji,
Warunki płatności,
Sposób dostawy,
Czas związania ofertą,
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. KRS,
CEIDG).
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, wystawionej na
podstawie protokołu odbioru mebli.

Faktura wystawiona i dostarczona na adres:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
NIP 851-22-42-911
Termin
Podpisane oferty należy przesyłać do 07 lipca 2016 roku (decyduje data wpływu)
nadsyłania ofert •
pocztą elektroniczną na adres a.korkiewicz@pfp.com.pl
•
faksem na numer 91 312 92 02
•
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 wyboru Kryteria formalne:
- Termin nadesłania ofert,
- Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz z załącznikami),
Kryteria pozostałe:
- Termin realizacji zamówienia,
- Jakość,
- Dotychczasowe doświadczenie,
- Cena.
Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.
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
a.korkiewicz@pfp.com.pl

Zleceniodawca

Z poważaniem,

e-mail:

