Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2020
Dyrektora Ośrodku Wsparcia dla Dzieci
i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

z dnia 27 lutego 2020 roku

.....…………..………., dn. ……..……… r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
/do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, zapytanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku
Zamawiający:
………..................……………….
Do:
…….................………………….
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na:…………………..…………….………………
(przedmiot zamówienia)

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Oznaczenie sprawy: ……………………………
Opis przedmiotu zamówienia: ………………………………………………
Termin składania ofert: do dnia . . . do godz. . .
Formy złożenia oferty:
4.1 złożyć w siedzibie Zamawiającego w BOK lub
4.2 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………….
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Zawartość oferty:
6.1 wypełniony formularz ofertowy.
Maksymalny termin realizacji: ……………………………………..
Kryteria wyboru Wykonawcy:
8.1Cena: ………….…….. %
(waga)

8.2 ………………., ……..%
(nazwa kryterium)

9.

(waga)

Opis sposobu przyznawania punktacji za poszczególne kryteria:
9.1 Cena - wśród ofert spełniających wymagania formalne Zamawiający dokona wyboru oferty
o najniższej cenie przedmiotu zamówienia (cena brutto) i przyjmie tę wartość jako wartość bazową, a
dla każdej z pozostałych ofert odpowiednio dokona przypisania danej wartości ceny (cena brutto) jako
wartości poddawanej ocenie. Dane te podstawi do wzoru ogólnego i wyliczy wartość punktową
cena oferty najkorzystniej (w PLN)
P1= ………………………………………………………………….
cena poddawana ocenie z oferty oceniającej (w PLN)
9.2 …………………………………………………………………………………………………………

10. Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną / Zamawiający
wybierze ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów oceny
ofert*.
11. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, jak również oferty niezgodnej z warunkami określonymi
w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Zamawiający
ma prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia ofert, jednakże Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od wezwania do uzupełnienia, jeśli ewentualne uzupełnienie oferty
nie miałoby wpływu na wynik postępowania. Zamawiający zastrzega sobie również prawo
do poprawienia w ofercie oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, w takim przypadku
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie dokonania poprawek.
12. Warunki udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują
wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
13. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
14. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest …….........................…………….,
tel. (63) …………..................…………….
15. Lista załączników:
15.1. formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
15.2. wzór umowy – Załącznik nr 2.
*

niepotrzebne skreślić

…….…………………………………………
(data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

