Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2018 r.
1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego

Music Garden Agata Tkaczow

Adres siedziby

ul. Lwowska 78,
35-301 Rzeszów

NIP

8131280004

Osoba do kontaktu

Tomasz Tkaczow

Nr telefonu

+48509586999

Adres e-mail

tkaczowt@gmail.com

2. Dane dotyczące zamówienia:

Rodzaj zamówienia

Dostawy – Elektryczny wózek spacerowy (wyposażenie szatni i
wyposażenie dodatkowe)
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą dwóch sztuk
elektrycznego wózka spacerowego dla dzieci słabochodzących.
Parametry nie gorsze niż:
- 9 osobowy,
- Czas pracy w terenie - ok. 2-3 godziny,
- waga: 120 kg,
- Maksymalne obciążenie ok. 210 kg.

Opis przedmiotu zamówienia

- Wymiary: 198 x 75 x 119 cm.
- Materiał: mocny, bardzo wytrzymały rodzaj tworzywa sztucznego
z ramą o profilu stalowym
Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być
fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek
wskazania na parametry, znaki towarowe, pochodzenie lub
producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze
wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o
parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie
przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia

Termin i sposób
przygotowania oraz składania
ofert

Termin związania ofertą
3. Wymagania wobec dostawcy:

Do 15.09.2018 r.
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w
stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne
lub ogłoszono upadłość
3. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i
załączonych dokumentów.
4. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników
postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.)
zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
5. Zamawiający informuje, że dane osobowe o których mowa
w poprzednim akapicie przetwarzane są w celu
wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest
w szczególności: przeprowadzenie postępowania w
formule Zapytanie Ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z
wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją
umowy.
6. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania
ofertowego;
b. zostanie złożona po terminie składania ofert;
c. będzie nieważna na podstawie odrębnych
przepisów;
d. nie będzie zawierała wszystkich wymaganych
przez
Zamawiającego
dokumentów
lub
oświadczeń.
7. Oferty w wersji papierowej należy dostarczyć lub przesłać
na adres:
Music Garden Agata Tkaczow
ul. Lwowska 78,
35-301 Rzeszów
8. Oferty
w
wersji
elektronicznej
na
adres:
tkaczowt@gmail.com
9. Termin składania ofert mija 16.08.2018 r o godzinie 23:59
Minimum 30 dni

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. .
4. Kryteria oceny ofert: 100% = Cena
5. Rozstrzygnięcie/wybór ofert
Rozstrzygnięcie postepowania ofertowego (wybór Oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu złożonych ofert
w terminie do 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. O wyniku postępowania zostaną
powiadomieni wszyscy Oferenci, którzy złożą ważną ofertę w ramach postępowania.
6. Informacje dodatkowe
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

