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Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika, kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl  Pełna treść Klauzuli informacyjnej znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika.
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Rybnik, dnia 6 listopada 2019 r.
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1/4
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

I.  Zamawiający:
Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik zaprasza do złożenia ofert cenowych na dwa zadania:  
Zadanie nr 1: Dostawa worków brązowych na liście.                                                                                        Zadanie nr 2: Dostawa materiałów do akcji "Sprzątanie świata". 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: dostawa worków w kolorze brązowym o pojemności 110 litrów w rolkach po 10 sztuk, mocne – 10.000 szt., 
Zadanie nr 2: dostawa następującego asortymentu:
- worki w kolorze czarnym o pojemności 120 litrów w rolkach po 10 sztuk, mocne – 4.000 szt.,                                                             - rękawice jednorazowe foliowe (rozmiar średni), pakowane po 100 sztuk – 5.000 szt.,                                             - rękawice jednorazowe lateksowe (rozmiar średni), pakowane po 100 sztuk – 1.000 szt.
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku przy                               ul. Jankowickiej 41B
III. Forma złożenia oferty:
Wypełniony i podpisany przez Zleceniobiorcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Zleceniobiorcy) formularz cenowo–ofertowy dla każdego zadania z osobna – według wzorów formularzy ofertowych stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego można:

	przesłać drogą elektroniczną na adres: gospkom@um.rybnik.pl,

złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 lub Rzeczna 8.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:
Na załączonych formularzach cenowo-ofertowych, w sposób czytelny należy przedstawić cenę brutto przedmiotu zamówienia.
	Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

V. Kryterium wyboru ofert:
Kryterium wyboru oferty na każde z zadań stanowi zaoferowana cena przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana kompletna oferta z najniższą ceną.

VI. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: dwa tygodnie od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
VII. Warunki płatności:
Dla każdego zadania należy wystawić osobną fakturę, wystawioną po wykonaniu przedmiotu każdego zadania. Do faktury należy dołączyć potwierdzenie odbioru zamówionych materiałów przez pracowników Rybnickich Służb Komunalnych.  Płatność nastąpi po zrealizowaniu zamówienia przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
	Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 


VIII. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do 15.11.2019  r.  (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rybnika).


IX. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
	Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych




     Załącznik nr 1  - formularz ofertowy dla Zadania nr 1
     Załącznik nr 2  - formularz ofertowy dla Zadania nr 2




 Ilona Krajczewska 
Naczelnik Wydziału















Załącznik nr 1  - formularz ofertowy dla Zadania nr 1
    
Wykonawca
Nazwa firmy

Adres firmy


Kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo
NIP

REGON

Tel.

e-mail


Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Rybnika
ul. Rzeczna 8
                                     44-200 Rybnik

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe GK.271.13.2019, na realizację zadania nr 1 pn.: „Dostawa worków brązowych na liście” w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

	Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:



Lp.

Nazwa asortymentu
Ilość 
[sztuk]
Cena jednostkowa brutto [zł]
Wartość brutto [zł]
1.
Worki w kolorze brązowym o pojemności 110 litrów
10.000



WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZAMÓWIENIA  BRUTTO



	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 2 tygodni 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.





Data:
/ podpis i pieczęć Wykonawcy / 
* niepotrzebne skreślić





Załącznik nr 2  - formularz ofertowy dla Zadania nr 2
    
Wykonawca
Nazwa firmy

Adres firmy


Kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo
NIP

REGON

Tel.

e-mail


Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Rybnika
ul. Rzeczna 8
                                     44-200 Rybnik

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe GK.271.13.2019, na realizację zadania nr 2 pn.: „Dostawa materiałów do akcji "Sprzątanie świata"” w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

	Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:



Lp.

Nazwa asortymentu
Ilość 
[sztuk]
Cena jednostkowa brutto [zł]
Wartość brutto [zł]
1.
Worki w kolorze czarnym o pojemności 120 l
4.000


2.

Rękawice jednorazowe foliowe (rozmiar średni)
5.000


3.

Rękawice jednorazowe lateksowe (rozmiar średni)
1.000



WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZAMÓWIENIA  BRUTTO 



	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 2 tygodni 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.





Data:
/ podpis i pieczęć Wykonawcy / 
* niepotrzebne skreślić

