ZAPYTANIE

OFERTOWE

na dostawę kostki brukowej oraz obrzeży betonowych
1. Zamawiający: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. R.Twardowskiego w
Puławach
24-100 Puławy, ul. Partyzantów 46
Telefon: (81) 888-58-50
Fax: (81) 888-58-51
Poczta elektroniczna: psmpulawy@poczta.onet.pl
Strona WWW: www.szkolamuzycznapulawy.pl
Numer NIP: 716-188-71-18
Numer Regon: 000278126
2. Przedmiot zamówienia:
1. Kostka brukowa gat. I typ Nostalit gr. 60 mm, kolor piaskowy, 90x120x60, ilość
860 m2;
2. Kostka brukowa gat. I typ Nostalit gr. 60 mm, kolor grafit, ilość 40 m2;
3. Obrzeże betonowe gat. I o wymiarze 60x200x1000 mm, kolor grafit, ilość 20 mb.
Kostka Nostalit H-6 (3 elementy). Kostka brukowa musi spełniać normę PN-EN
1338:2005.
Wymiar kostki szer. x dł. x wys. (mm)
1) 90x120x60
2) 120x120x60
3) 180x120x60
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony na paletach umożliwiających jego
właściwy transport i składowanie. Zamawiający dopuszcza możliwość naliczenia
przez Wykonawcę kaucji zwrotnej za palety, która to kaucja zostanie ujęta na fakturze.
Kaucja nie jest wliczana w cenę zamówienia i nie może być wyższa niż 30 złotych
netto za jedną paletę. Po ułożeniu kostki brukowej palety transportowe zostaną

odebrane na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zwrócona zostanie przez Wykonawcę
kaucja za w/w palety w wysokości ujętej na f-rze sprzedaży wyrobów betonowych.
Oferta powinna uwzględnić wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą, w
tym koszt transportu i rozładunku na placu przed siedzibą Zamawiającego.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia otrzymania zamówienia 7 dni roboczych.
4. Okres gwarancji: 24 miesiące.
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
Zamawiający informuje, że cena oferowana może podlegać negocjacji.
6. Inne istotne warunki zamówienia:
a. Podstawą udzielenia zamówienia będzie zamówienie na dostawę.
b. Oferta musi być umieszczona w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi
wykonawcy oraz napisami: „Oferta na dostawę kostki brukowej oraz obrzeży
betonowych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Puławach, nie otwierać
przed 03 grudnia 2013 r. godz. 15:00
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Miejsce i termin złożenia oferty Państwowa
Szkoła Muzyczna I Stopnia im. R.Twardowskiego w Puławach, 24-100 Puławy, ul.
Partyzantów 46, sekretariat do dnia 03 grudnia 2013 r do godz. 15:00
8. Termin otwarcia ofert: 03 grudzień 2013 godz. 15:00
9. Warunki płatności przelew: do 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dyrektor Stanisława
Ziemnicka, tel. (81) 888-58-50
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim, wg załączonego formularza

Zamawiający ze względu na zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania
może nieznacznie zwiększyć/zmniejszyć ilość zamówionego materiału (nie więcej niż
+/- 10% ilości określonej w zapytaniu) po zaproponowanych cenach jednostkowych za
m2).
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania
bez podania przyczyny, w każdym jego stadium i z tego tytułu Wykonawca nie może
wysuwać wobec Zamawiającego żadnych roszczeń. Postępowanie prowadzone jest na
podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego.

OFERTA
na dostawę kostki brukowej oraz obrzeży betonowych dla Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. R.Twardowskiego w Puławach
1. Nazwa wykonawcy ...................................................................................................

a. Adres wykonawcy ........................................................................................ ..
b. NIP……………………………………………………………………….

c. Regon ............................................................................................................ .

d. Nr rachunku bankowego ............................................................................. ..
e. Informacje
dodatkowe……………………………………………………………….
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Opis zamówienia
lp
zakupu

1.

Zakup i dostawa
kostki brukowej
kolor piaskowy

Ilość
metrów
860,00 m2

Zakup i dostawa
2. kostki brukowej
kolor grafit

40,00 m2

Zakup i dostawa
3. obrzeży betonowych
kolor grafit

20 mb

4.

Zwrotna kaucja za
palety

……..Szt.

Cena
jednostkowa
(netto)

Wartość
(netto)

W sumie daje wartość:
Cenę netto................................ zł (słownie złotych ....................................................
…………………………………………………………………………………..)
Podatek VAT ........................... zł (słownie złotych…………………………….
…………………………………………………………………………………..)
Cenę brutto .................................zł (słownie
złotych…………………………….………………………………………………...)

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń. Oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w zapytaniu ofertowym.
6. Termin realizacji zamówienia ............................................................ ……………...

7. Okres gwarancji…………………………………………………………………..
8. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
9. Przyjmuję do wiadomości, że Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny, w każdym jego stadium i z
tego tytułu Wykonawca nie może wysuwać wobec Zamawiającego żadnych
roszczeń.

dnia...........................
…………………………………………..
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)
………………………………
(pieczątka wykonawcy)

