Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
Chojnice dn.17-10-2022

Urbaniak Inwestycje Sp. zo.o.
Ogrody 44; 89-606 Charzykowy

Zapytanie ofertowe
Zaprasza do składania ofert cenowych na:
Zakup w ramach projektu pod tytułem:
Zakup podpór oraz stworzenie 2 miejsc pracy drogą do rozwoju firmy i regionu.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup podpór budowlanych
Parametry techniczne/pozostałe informacje:
a. Zakup 1684 sztuki podpory budowlanej o zakresie długości min. 200-350 cm,
ocynkowanej, o nacisku 20 kN. Podpory bez trójnogów, nowe
b. termin składania ofert mija: 27-10-2022 roku o godzinie 15:00
c. ofertę należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania
d. oferta może być złożona :
1. osobiście: ul. Angowicka 52a , 89-600 Chojnice (ważna data i godzina
wpływu zgłoszenia do biura),
2. za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza):
kontakt@urbaniakchojnice.pl
3.

pocztą tradycyjną,

Warunki wyboru wykonawcy:
1)

cena – 100%

2)
Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę na podstawie zgłoszeń (ważne tylko
podpisane zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania).
Ogólne warunki zapytania:
3)

planowany termin realizacji – 11-2022

4)

forma płatności: przelew bankowy

5)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia

oferenta i bez podania przyczyn.
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- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
Warunki wykluczenia: zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom
powiązanym zarówno osobowo jak i kapitałowo – zgodnie z zapisami Zasad
konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
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Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Dane Sprzedawcy/Oferenta
…………………………………
Miejscowość, data
Urbaniak Inwestycje Sp.z o.o.
Ogrody 44;89-60 Charzykowy
NIP: 5552096012
OFERTA :Zakup podpór budowlanych
Jedno
Podstawowe
Lp.

Określenie
towaru / usługi

charakterystyczne parametry
techniczne (min. 3)
lub
charakterystyka usługi*

-stka
miary

/

Cena
jednostk
owa

Razem
kwota

VAT***

netto**

netto**

/kwota

(w zł)

(w zł)

VAT-u

(5)

(6)

(7)

Stawka

Kwota
brutto**
(w zł)

np.
szt.
(1)

(2)

1. Zakup podpór

budowlanych

(3)

(4)

1684
szt.

Planowany termin realizacji :
Warunki płatności:
Dostawa:
Warunki gwarancji:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOi wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniuii
Podpis i pieczątka
składającego ofertę

Strona 3
Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020

(8)

Uwaga: W przypadku towaru/usługi ujętego jako wyposażenie/komplet/usługa należy wymienić wszystkie
elementy składowe, charakterystyczne parametry/zakres usługi oraz wskazać wartość ceny jednostkowej. **
Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. *** Stawka VAT (np. 8%, 23%
Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia
na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) i
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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