Poniatów, dnia 06.07.2012
P.P.H.U. "KULBAT" Bogdan Kulbat
Poniatów, ul. Piotrkowska 1
97-330 Sulejów
NIP: 771-001-33-00
Tel/Fax: 044 646 36 35
email: biuro@kulbat.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy zamówienia poniżej 14 000 euro)
dotyczące : Szafa magazynowa 6-szufladowa do magazynowania tafli szkła i
skrzyń
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności PPHU KULBAT poprzez wprowadzenie innowacji i
rozszerzenie oferty firmy” realizowanego w ramach przyznanego dofinansowania z Działania III.6
Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Umowa o dofinansowanie projektu: nr : WND RPLD.03.06.00-00-057/11
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z Rozdziałem III
„Udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty
14.000 euro” „Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007 – 2013”.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup szafy magazynowej na szkło.
Parametry:
- tylko urządzenia nowe
− Szafa magazynowa 6 szufladowa :
− - długość robocza szuflady minimum 2520mm
− - szerokość robocza szuflady min. 65 mm
− - wysokość robocza szuflady min. 1650 mm
− - nośność jednej szuflady min. 780 kg
4. Kryteria wyboru oferty
Udzielenie zamówienia nastąpi w oparciu o wybór najkorzystniejszej oferty.
Kryterium wyboru oferty jest: cena 100 % (wartość netto dla całości przedmiotu zamówienia).
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Sposób wyboru oferty - ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100; największa ilość
punktów zostanie przyznana ofercie, w której zaproponowana cena będzie najniższa wg następującego
wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa/ cena oferty badanej) x 100
5. Termin wykonania zamówienia
Ostateczny termin realizacji zamówienia 30.09.2012
6. Opis sposobu przygotowania ofert
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta
- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- termin wykonania/dostawy przedmiotu zamówienia
- wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto)
- termin ważności oferty.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2012
Oferty należy składać:
- osobiście w siedzibie firmy lub
- przesłać pocztą na adres: P.P.H.U. "KULBAT" Poniatów, ul. Piotrkowska 1, 97-330 Sulejów lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kulbat.pl
- faksem na nr: 044 646 36 35
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informację o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zamieści w
swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także na stronie internetowej pod adresem:
www.kulbat.pl.

Dodatkowych informacji udziela p. Bogdan Kulbat
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