
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY WAIN I NASIENNICTWA 
w Bydgoszczy 

PIOR 

Bydgoszcz 2021.11.18 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiajqcy Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roglin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, ul. 

Cieplicka 7 zaprasza do udziaiu w postcpowaniu na: "dostawe work6w foliowych" 

2. Opis przedmiotu zarnOwienia: specyfikacja ilogdowa i jakogciowa podana jest w tabeli 

poni2ej: 

1.p Rodzaj Iloie sztuk 
1.  Woreczki foliowe mocne 20 cm x 25 cm x 0,06 6.000 szt. 

2.  Worki foliowe 351 1.000 szt. 

3.  Worki foliowe 601 500 szt. 

3. Termin wykonania zamowienia: do 8 grudnia 2021 r. 

4. Zamawiajqcy ustala nastcpujqce kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Kryterium „cena": znaczenie - 100 %. 

5. W postcpowaniu o udzielenie zarnowienia korespondencja (pytania, zawiadomienia, 

inne) micdzy Zamawiajqcym i wykonawcq odbywa6 sic bcdzie drogq elektroniczny 

da-bydgoszcz@piorin.gov.pl  lub pisemnie. 

6. Osoba upowaZniona do kontaktu z wykonawcami 

Agata Wroblewska tel. 52/3609637, 41, mail: da-bydgoszcz@piorin.gov.pl  

7. SposOb przygotowania oferty: 

1) Oferty sporzqdzone w jczyku polskim nale2y przekazywa6 do Zamawiajqcego w jednej 

z poni2szych form: 

a) drogq elektroniczny (podpisany skan, podpis elektroniczny) na adres: 

wi-bydgoszczPpiorin.gov.pl   

b) pisemnie (poczt4, kurierem lub osobigcie) - w zamknitej kopercie oznaczonej 

nazwg postcpowania - do siedziby Zamawiajgcego na adres: 

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roglin i Nasiennictwa w Bydgoszcz, 

ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz (sekretariat) 

2) Oferta powinna by6 podpisana przez Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji 

okreglonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobq upowa2nionq 

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Roglin i Nasiennictwa w Bydgoszczy 
ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz 

tel. 52 360-96-41, fax: 52 379-78-28 
wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl  

piorin.gov.pl/wiorin/kuiawsko-pomorskie/   



do skladania cowiadczeri jego imieniu. 

3) Oferty ztoZone po wyznaczonym terminie nie 1)04 rozpatrywane. 

8. Termin sktadania ofert 

Oferty naleZy zto2y6 do dnia 25 listopada 2021r. do godz. 10.00 

9. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo: 

1) odrzucenia oferty, ktora nie spelni okrelonych przez Zamawiajqcego wymagari, 

2) wezwania Wykonawcy do ztolenia wyjagnieri w zakresie ceny, ktora bOzie budzila 

wqtpliwoki Zamawiajqcego, 

3) wezwania Wykonawcy do ztolenia wyjagnieri treki oferty zawierajqcej informacje 

budzqce wqtpliwoki Zamawiajqcego, 

4) wezwania do ziolenia ofert dodatkowych, w przypadku gdy zostanq zloZone dwie lub 

wiqcej ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny i pozostalych 

kryteriow oceny ofert, 

5) uniewaZnienia postqpowania. 

10. W zatqczeniu do zaproszenia przesylamy. 

1) formularz ofertowy, 

2) projekt umowy, 



miejscowok, data 

nazwa wykonawcy, pieczce firmowa 

adres 

OFERTA 

NA DOSTAWE WORKOW FOLIOWYCH DLA WIORIN W BYDGOSZCZY 

PRZY UL. CIEPLICKIEJ 7 

1.p Rodzaj Iloie 
sztuk 

Cena 
jedn. 
brutto 

Wartae 
brutto 

1.  Woreczki foliowe mocne 20 cm x 25 cm x 0,06 6.000 szt. 

2.  Worki foliowe 35 1 1.000 szt. 

3.  Worki foliowe 60 1 500 szt. 

Razem 

Wartok zamowienia wynosi: 	 zI brutto 

Termin dostawy: do 8 grudnia 2021 r. 

Termin zaplaty : 30 dni od zrealizowania zamowienia i przedlo2enia faktury VAT. 

podpis osoby upowaZnionej 
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