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Rybnik, dnia 17 września 2019 r.


ESOD:  \* MERGEFORMAT 2019-116370		
Przyg.: Z-I/56
1/3
Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika oraz w Kancelarii Urzędu. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl

Zamawiający: Miasto Rybnik, NIP: 642-001-07-58

Adres do korespondencji: 
Urząd Miasta Rybnika
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 RYBNIK
email: zarz_kryz@um.rybnik.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej.


Przedmiotem zamówienia są:

termosy gastronomiczne, cateringowe, izotermiczne ze stali nierdzewnej w obudowie plastikowej w ilości 3 szt.

II.  Opis przedmiotu zamówienia:
termosy gastronomiczne, cateringowe, izotermiczne do przechowywania herbaty, innych napojów, żywności itp. o pojemności 10 lub 12 lub 15 litrów,
	wewnątrz pojemnika powinien być wbudowany zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej,
obudowa termosów powinna być plastikowa, odporna na zarysowania lub wgniecenia               w celu ochrony przed uszkodzeniami podczas przenoszenia i transportu,
pomiędzy zbiornikiem a ściankami powinna być specjalna warstwa termoizolacyjna, utrzymująca temperaturę potraw i napojów przez wiele godzin,
termosy powinny być szczelne, wyposażone w uszczelkę z silikonu w celu zapobiegania rozlewaniu się płynnej zawartości,
wyposażone w uchwyty ułatwiające transport i zatrzaski zamykające pokrywę.

III. Informacje dodatkowe:
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
 Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.




	 Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę na wypełnionym formularzu cenowo-ofertowym można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika w godzinach:


od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30
czwartek w godzinach od 7.30 do 18.00
piątek w godzinach od 7.30 do 13.00

lub przesłać drogą elektroniczną na adres:  
zarz_kryz@um.rybnik.pl


lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: 

Urząd Miasta Rybnika 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik 

w terminie do 27 września 2019 r. 

Warunki płatności.

Płatność nastąpi po zrealizowaniu zamówienia przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Załączniki: 
- formularz cenowo-ofertowy,



                                                                                                                   NACZELNIK WYDZIAŁU 						                                                            ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
					                                    I OCHRONY LUDNOŚCI
							   Janusz Abrahamowicz










Załącznik:
……………………………………… 						
   (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Wykonawca:
nazwa firmy: 
………………………………………………………...…………………………………………………..…
…………………………………...…………………………………………………………………………..
adres firmy: 
…………………………………………………………………………………………………...………...…
                                                  ( kod, miejscowość, ulica, województwo)
NIP: ……………………………….….…	REGON: …………………………..…….….…
tel.: ………………………	fax.:  …….…………..……  (e-mail): ………………………...………….
FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

Zamawiający:	Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr Z-I.271.19.2019 z dnia 17.09.2019 r. na dostawę trzech termosów gastronomicznych, cateringowych, izotermicznych ze stali nierdzewnej              w obudowie plastikowej, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

	Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:



Lp.

Nazwa asortymentu
Cena jednostkowa netto [zł]

Podatek VAT [zł]
Cena jednostkowa brutto [zł]
Wartość całkowita brutto [zł]






















	Zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego w terminie do 15 dni od otrzymania zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia, łącznie z kosztami dostawy i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia – jest kompletna.
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.
Jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT.

  
………….……….………….. 		   …….…..…..……….……………………………..……….
             (miejscowość)		                  (podpis i pieczęć osoby  upoważnionej do podpisywania oferty)
- * niepotrzebne skreślić

