RO.271.1.1.2021

Tuliszków, dnia 22.01.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i wniesienie papieru
xero do Urzędu GiM Tuliszków.
Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina i Miasto Tuliszków
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców styczniowych 1863r. 1
62-740 Tuliszków
NIP: 668 19 29 905
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa wraz z wniesieniem do Urzędu GiM w
Tuliszkowie we wskazane miejsce:
- 800 ryz papieru xero A4 Polspeed gr. 80 g/m2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia max o 10% w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby.
II Termin wykonania zamówienia.

1. Termin wykonania zamówienia – od 15 lutego do 31 grudnia 2021r.
2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku w miarę potrzeb w ciągu 7 dni od
zgłoszenia pisemnego lub telefonicznego takiej potrzeby przez Urząd GiM Tuliszków.
III.

Cena i płatność

1. Obowiązuje cena na dzień złożenia oferty.
2. Zapłata następować będzie po każdej dostawie w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
III. Sposób przygotowania oferty i termin złożenia.

1. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
2. Ofertę można złożyć wysyłając wypełniony formularz ofertowy na adres e-mail:
biurorady@tuliszkow.pl lub fax 063 279 17 70 lub w budynku Urzędu GiM Tuliszków ul
Powstańców Styczniowych 1863r. nr. 1 /punkt informacyjny/.
3. Termin złożenia oferty: 05 luty 2021r.
Kryteria oceny oferty – 100% cena

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę
V. Kontakt: Alina Przybysz 63 279 17 68 lub 601 052 099

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego
z dnia 22.01.2021r. na dostawę i wniesienie papieru
xero A4 Polspeed do Urzędu GiM Tuliszków

OF ERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i wniesienia papieru xero A4 Polspeed
do Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami
zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:
Lp. Nazwa towaru

Jednostka ilość
miary

1

ryza

Papier xero A4 Polsped gr. 80 (biały)

Cena
netto

Cena
brutto

800

Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym
2) Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
Nazwa i adres wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………
REGON: ……………………………………………………………..
Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym:
………………………………………………………………….
Nr telefonu: ……………………………………………..

