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Nazwa i adres Zamawiaj 4cego miejscowoSi i data

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olszrynie, ul. Kolobrzeska I lA.
10-444 Olsayn. zwraca sig do Paristwa z proSb4 o przedstawienie swojej oferty poprzez
wypelnienie zalqczonego formularza do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z
poniZszymi wymaganiami:

l. l'rzedm iot zam6t icnia:

Przedmiotem zam6wienia s4 skladniki umundurowania okeSlone *.zal4cmiku nr I do
rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie
umundurowania pracownik6w Panstwowej Inspekcji Ochrony RoSlin i Nasiennictwa oraz
odznaki tej inspekcji (Dz.U z 2022 roku, poz. 466). Wykaz asortymentowy przedmiotu
zam6wienia stanowi zal4cznik nr I do Zapytania ofertowego.

2. Warunki rea lizacj i dostawy:

Wykonawca dokona we wlasnym zakresie zdjgcia miary z pracownik6w, dla kt6rych
przeznaczone s4 sorty mundurowe stanowiqce przedmiot umowy w Olsztynie
w uzgodnionym wczeSniej terminie b4d2 w innym miejscu ustalonym w spos6b zgodny
pomigdzy stronami.
Wykonawca wlasnym staraniem zam6wi i dostarczy niezbgdne materialy do realizacji
przedmiotu zam6wienia oraz u,dzieli 12 miesigcznej gwarancji na dostarczone sorty
mundurowe.
Miejsce dostarczenia przedmiotu zam6wienia - Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w Olsaynie przy ul. Kolobrzeskiej I I A.
Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
Warunki platno6ci - w terminie 2l dni od daty otrzymania faktury.
O miejscu i terminie zawarcia umowry Zamawiaj4cy powiadomi telefonicznie wybranego
WykonawcA.
Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czgSciouTch.

3. Ilo5d towaru:
Wedlug zalqcznika nr I do niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Termin realizacji zamriwienia
Termin realizac.ji zam6wienia - 2 miesi4ce od dnia podpisania umowy



5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Jedynym kryterium oceny oferty, kt6rym Zamawiajqcy bqdzie sig kierowal przy

wyborzi of".ty * tym postepowaniu jest cena brutto wyra2ona w polskich zlotych.

W kryterium tym Zamawiajqc emu zaleiry. aby oferty przedstawialy jak nqnizszy wskaznik

ceny . zamawiaj4cy wybierze olertg najkorzystniej szq sposr6d ofert spelniaj4cych warunki

opisane przez Zamawiajqcego, przez co nale2y rozumie6 ofertg z najni2sz4 cen4.

lez;li Zamawiaj4cy nie mo2e dokonai wyboru oferty naj korzystniej szej ze wzglgdu na

to, ze zostaty zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj4cy wezwie Wykonawc6w,

ktorzy zloiry:li te oferty. do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego ofert

dodatkowych. Wykonawcy, skladaj4cy oferty dodatkowe nie mogq zaoferowai cen

wyZszych niz zaoferowane w zloZonych ofertach
O wyborze oferty naj korzy stniej szej Zamawiaj4cy powi adomi n iezwlocmie Wykonawc6w,

kt6rzy zlozyli oferty. Informacja zostanie umieszczona na stronie intemetowej

Zamawiaj4cego.

6. Oferta powinna by6 podpisana przez osobg lub osoby upowa2nione do rcprezentowania
Wykonawcy.

7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiai4cegol
Anna Przeczewska
tel.885 593 613
e-mail: cla-ol lonn.gor.pl

8. Termin do ktrirego naleiy skladad oferty:
Oferty nale2y zlo2yc w sekretariacie Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Rodlin i
Nasiennictwa w Olsztynie przy ul. Kolobrzeskiej l1A, l0-444 Olsayn lub przeslai poca4
elektroniczn4 pod adres:
wi-olsztyn@piorin.gov.pl do dnia l7 czerwca 2022r.

9. Spostib platnoSci:
Zaplala za dostarczony przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury
wystawionej po dostawie skiadnik6w umundurowania zawartych w zal4czniku nr I do
Zapytania ofertowego w terminie do 2l dni od daty ich otrzymania przez Zamawiaj4cego.
Zaplata bgdzie dokonana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcg.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo uniewa2nienia postgpowania bez podawania pr4-cqn.
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