Podegrodzie, 02.01.2019r.
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie
NIP: 734-27-90-575

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 do umowy 4/2018/G/UM_3
Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty
cenowej, związanej z realizacją zadania pt. „Doposażenie orkiestry Dętej oraz Zespołu Regionalnego
PODEGRODZIE w instrumenty muzyczne oraz stroje regionalne.” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest ZAKUP STROJÓW REGIONALNYCH DLA ZESPOŁU
REGIONALNEGO „Podegrodzie”:
a) Koszula regionalna męska, rozmiar 43, haftowana ręcznie, haft z regionu Lachów
Podegrodzkich. Liczba: 10 sztuk.
Dostawa do siedziby Zamawiającego.
2. Kryterium wyboru: najniższa cena brutto – 100%.
Sposób obliczenia ceny: Wykonawca określa cenę brutto zadania podaną w złotych polskich za
przedmiot zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i
zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.
4. Składanie ofert.
Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 10 stycznia 2019 r. do godziny 24.00 w
formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres
gokpod@interia.pl lub osobiście pod adres Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu,
Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
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a) Oferta winna być sporządzona pisemnie, czytelnie, w języku polskim na Załączniku nr 1.
b) Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, wartość oferty w kwocie brutto, oraz podatek
VAT, zgodnie ze wskazanym wyżej sposobem obliczenia ceny.
c) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
d) Oferta powinna zawierać datę sporządzenia.
e) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
f)

Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu.

g) Wszystkie koszty sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Krzysztof Bodziony tel. 18 445
91 13.
7. Termin wykonania zamówienia: 25 Styczeń 2019.
8. Warunki płatności: przelew / gotówka; do 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionego
dokumentu księgowego przez Oferenta.
9. Informacje dodatkowe:
a) Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w
trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
b) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
d) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za
pośrednictwem strony internetowej www.gok-podegrodzie.net.
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Podegrodziu
Krzysztof Bodziony

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Doposażenie orkiestry Dętej oraz
Zespołu Regionalnego PODEGRODZIE w instrumenty muzyczne oraz stroje regionalne.” realizowanego w ramach Poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2 do umowy 4/2018/G/UM_3

WZÓR OFERTY
Dane oferenta:
………………………………………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 do umowy 4/2018/G/UM_3 z dnia ……………………..
przedstawiam ofertę cenową na ZAKUP STROJÓW REGIONALNYCH DLA ZESPOŁU REGIONALNEGO
„Podegrodzie”:
Oferta cenowa:
a) Koszula regionalna męska, rozmiar 43, haftowana ręcznie, haft z regionu Lachów
Podegrodzkich. Liczba: 10 sztuk.
…………………………… PLN brutto (jednostkowa), w tym VAT ………………
…………………………… PLN brutto (łączna), w tym VAT ……………….

Termin wykonania zamówienia: ……………………………

__________________________________________
Data i Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

Oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej
oferty do ich wypełnienia.
_________________________________________
Data i Podpis/y osoby uprawnionej do reprezentacji oferent
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