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I)ziałajac na podslawie Z3JZądZenia \re\ll]ętrzncgo nr 9/2016 Z dnia 1-1 l () 2()l an,,

\! sp],a\!ie \-pro\rad7cnia r.gulaInjn!L udzie]anic Zamówień, poniżcj k\\,ot! \\,}l,ilżonej \Ą ar1,_+ |)ll
ll uslalły Pzp, Dział Logist,vki i t 1sJue l'cchnicznlc]r w, nr z\uaca się z Za|vtan iclr1 O l'el|o\\,} nl

Zapytanie ofertov/e

,, Do§tawa drutu miękkiego szlulowanego, o średnicy 3,20mm, pakiety oliwione."

I. Opis przedmiotu ztnrórricni:r, rr;-magania oraz terminy:
l, |rzednliot zanlólvicnia dol}cZ) dostawy, ok 30 Nlg mickkicgo szpulcl*aneqo ilr,utu clLl
,,liazarria rr plasie lianahrlcj Pae] t),p Kotlti 275 F,]k

pakict o rvyniarze 330x2l0x]50
- olirł,ion1,
- wala pakictu.l0,,ł5 kg

partian]i vlg potveb Zarlarliirjąccgo-
2, Nlaksymaln,v czas rcalizacji zanówienia to _5 dni od wl,słania zanó\\,ictiit poczl]j c]ckuonic7lln
], Ccna lianco Stare Lubiejervo ki ()stfo\łi Mazorrieckiej Zakład L]q.li7ecii OdplJorr
Komunaln1,,ch rrl, 1,oltlż)ńska 1 1,

-+, Ternin płatlrści: ]]() dni oLl de\ \\,ysla\Ąienił laklur!,
5, (jrł,alancja prodLlccnla,
l. l 

'J11ń\ 
(U,| ś.tlś.l\..śn\ 'k:,tr 

'J,,T.l"z. z,l,ir
7, Ilcklanlacjc: na rrlliosek Zanra*iająoe!!o bezpłatnv oclbiór i d,lstarra purLii \łolllc,i oJ \\iii
rl t<lllrirl'e i,lr' r.,l,.,.zri\ cd dl i, z,:]n.z,,n'l

II. Termin i sposrib 1)rĄ,goto$,ania i Złożcnia ofcrĘ,:
1. ()tirtę nnleż},złoz_,-ć rv lillnrie piscmncj na..]]ornlulatzu cl]'ertl" slano*iącr nl ZłlączniL łr i
c1ll niniciszcgo zap5,tarlja \ł lenninie do dnia ] 1-02 20 ] 9r. do podz. 10.00(Liczrsicdataigo.].,il,Lli
wpłl wu) rł, sieclzibic zanrarviająccgo ul, B, Prusa 66 ptlkój nr ] sckrctariat,
i1) Integralną cZęść olirtv stanou,i 7ałqc7njk Nr 2 . Oświadczenie wl,konarr,cv
b) ()fcrtł poujnna lr)ć Złożona w Zamliniętr-,j kopcrcic i opatLzoid napisem:

,, l)ostżr\a drutu miękkicgo szpulołr,anegol o średnicy 3,20mm! plrkietJ- oliwio r."
nic ot\łicrać pr7ęd 11-02-2019 r, do gcxlz, l0.10

c) ZgodDie Z regLl]alninell \,\cu.nqtr7n)!n Zep\lanie rozesłano do plztnźt]nlnići t1,7cch o]clcni(j\
i opublikorvano rra stronie inlemelo\łej Zanlarliajoccgo 11lvrr,g\!)sl]q!1.!l
d) Olirtę mog4 tcz z1o7\,ć innj O]ircnci. klól.z} pobiorą Zap}lanic ot'cttowc zc \1l u 1\ tnlśl n(Ll \\

Zama\łiającego. lub zrvllica sic o przcsłanic Zap}'tania, osobiście lub pocztą alck||olliclllil
logifgkq!],t].\,\.]]! lub 1e], 29-ó.157j2],67C)9808
2, Komis1,]nc otrł,arcic ot'ert nasląpi l1-02-]t]l9r, ogodzinic l0:]l]

Zo,3lalDal9

l)r..orrd Kllgl \\(ji1(o§\k!



a) ternin Zwia7ania olirla lo j0 dni,
], Kr\.tcrjum ocen) o1irl| 100o,/ó cena,

III. Pozostałe informacje:
1, Ol'elenlo\Ąi nie plzlsługrrią śr(]dki od\!o]a\\'czc dtltyczące ploceduł,. ponic\łaż zrp!til]li.
ol.'( n óu,lJ,,,,n.,jś5 ,1.1 puJ.t l*i< rśt, l],lnl:ll l \\.\\ l.,||/n.,§ń
2, Zalnarvia.jac1, Zastrzega sobie pt.a\ło do unieważnienia postępowania. na każc11,1ll,]cgo c.iłl;ic
bez podatria przvcz1.Il1,-
], Porr,iadom]enie o w) LroIZe najkorzystnicjszcj ofcrl_Y ukaże Się na stlollic llLcn]rlU,\_,
Zamarliaiąccgo rł,rirr,,r:kostrorv.pl \ł,Zakładce Zap},lania ofcńowc i otrz}n ie olilcnt. klril,tg.,
o1'e a Zoslanie \ł}bralra,

Ofcranci . klól'z} podrdzl] adles poozt}'elcktroniczncj rrilr,rież dostanil lakic porviadrlnrirrlic
-1, Cena.icst sta]a pr7cz okrcs 12 m-c\. może ulcc zInianic qlko r,, przlpaclkLr w,\,sll]pirll]i
s7czególn\ch okoliczności, np, znriana rrłsokości podnlku vA'|. Zlniana takit.jesl \\niosko\iant
pr7cz Ot'erenta i w}Dlaga zgody clrugicj Stlon_v.
6. lamawlłjąc) Zas[Zegu Sobie nrożli§ośc 7u,iększenia. bądź zmnic,iszcnia doslaw o ](]'|1,
rł za]cżności od rzecż},rłist},ch pot,zeb.
7, Po rł,vborzc najkorzl,stnicjszej ol'ert,v berlzie prlclpisana uinowa.
ó, osobirnri do kontaktóu,7c stlonv Zan]a\\iaiąoego są: sprawY tbrm ne. Łuliasz I)l:rbi,,
tc], 78,+025434. e-rl1aill lnLab!qlg4iq§!q]r.]]l , sprau:1 proceduri]]tle Kinga \\'oitLowska e-ll]ail]
7a!q!Ę]]!!ąi.\9§1]]]]!ł! . tcl, : 29- 6799808,

*Za}ącznikarni do O1ilt1, są :

- Załącznik NI ] Frllnlulalz olcrtt,
Za]nc7nik Nr 2 ośWilrdczenie lrvltotlarł,cY

- Załącznik Nr ] \\'Zói u1l]o\ł,a-

Zarnarviając1.

Parr,el \4 i kowski

Prcz

()]m$uł] Kllgł \i, j1l!{ jln


