URBITOR Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 105/107
87-100 Toruń
tel. (56) 669 43 01 ; fax (56) 660 48 20
e-mail : sekretariat@urbitor.pl
Toruń, dnia 25 lutego 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Urbitor Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie i dostarczenie wraz z montażem
12 sztuk drzwi
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu i dostarczeniu wraz
z montażem pod wskazany przez Zamawiającego adres w Toruniu 12 sztuk drzwi o
określonych w Załączniku nr 1 parametrach i wymiarach.
2. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Informacja o możliwości składania ofert cząstkowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Termin związania ofertą.
Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert.
5. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia na okres od dnia 8 marca 2019r. do dnia
15 kwietnia 2019r.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert :
1. Cena – 100%
7. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawców:
a) złożenie oferty po terminie,
b) brak podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wymagania i warunki Zamawiającego
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a) Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji na produkt. W okresie gwarancji
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji usługi polegającej na
usuwaniu usterek w terminie do 7 dni od daty pisemnego jej zgłoszenia Wykonawcy.
b) Do oferty musi być dołączony wypełniony i podpisany formularz ofertowy- załącznik
nr 2.
c) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ale
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
d) Niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje
zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn oraz bez
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny
za jego wykonanie.
9. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń.
Dopuszcza

się

możliwość

składania

ofert

pocztą

elektroniczną

na

adres:

sekretariat@urbitor.pl. W przypadku składania oferty w wersji papierowej na kopercie proszę
umieścić napis :
„Postępowanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie wraz z montażem 12 sztuk drzwi”
Ofertę (formularz ofertowy w załączeniu) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 7 marca 2019 roku do godz. 10.00 .

Załączniki:
1) Formularz ofertowy

Prezes
Zarządu Urbitor Sp. z o. o.
Wojciech Świtalski
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