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miejscowoSi i dataNazwa i adres Zamawiaj4cego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Rodlin i Nasiennictwa w Olsztynie. ul. Kolobrzeska I lA.
10-444 Olsayn. zwraca sig do Paristwa z prodbQ o przedstawienie swojei of'erty poprzez
wypelnienie zal4czonego formularza do niniejszego zapytania ofertor,r'ego zgodnie
z poni2sz,vmi *l,maganiami :

l. Przedmiot zam6* ienia:

Przedmiotem zam6wienia sq skladniki umundurowania okreSlone w zalqczniku nr I

do rozporz4dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022r. w sprawie
umundurowania pracownik6w Paristwowej Inspekcji Ochrony Rodlin i Nasiennictwa oraz
odznaki tej inspekcji (Dz.U z 2022 roku. poz. 466). Wykaz asortymentou)' przedmiotu
zam6wienia stanowi zalqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Warunki realizacji dostawy:

Wykonawca dokona we wlasnym zakresie zdjgcia miary z pracownik6w. dla kt6rych
przeznaczote s4 sorty mundurowe stanowiqce przedmiot umowy w Olsztynie
w uzgodnionym wczeSniej terminie b4di w innym miejscu ustalonym w spos6b zgodny
pomigdzy stronami.
Wykonawca wlasnym staraniem zam6wi i dostarczy niezbgdne materialy do realizacj i

przedmiotu zam6wienia oraz udzieli l2 miesiEcznej gwarancj i na dostarczone sorty
mundurowe.
Miejsce dostarczenia przedmiotu zam6wienia - Wojew6dzki lnspektorat Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w OlsZynie przy ul. Kolobrzeskiej I I A.
Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
Warunki platnoSci - w terminie '14 dni od daty otrzymania faktury.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajqcy powiadomi telelonicznie wybranego
Wykonawcg.
Zamawiaj1cy nie dopuszcza skladania ofert czgSciowych.

-3. Ilo56 towaru:
Wedlug zal4cznika nr I do niniejszego Zapytania ofertowego.

,1. Termin realizacj i zam6wienia
Termin realizacji zam6wienia - 2 miesi4ce od dnia podpisania umorry.



5. Kryteria wyboru naj korzystniejszej oferty:

Jedynym kryterium oceny ol'erty, kt6rym Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal przy
wyborze oferty w tym postepowaniu jest cena brutto wyra2ona w polskich zlotych.
W kryterium tym Zamawiaj4cemu zaleiry, aby oferty przedstawialy jak najniZszy wskaZnik
ceny. Zamawiaj4cy wybierze olertg naj korzystniejszq spoSr6d ofert spelniaj4cych warunki
opisane przez Zamawiaj4cego, przez co naleZy rozumiei ofertg z najni2szq cen4.

Je2eli Zamawiaj4cy nie mo2e dokonai wyboru oferty naj korzystniejszej ze wzglgdu na
to. 2e zostaly zio2one oferty o takiej samej cenie. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcow.
ktorzy zlolryli te oferty. do zlo2enia w terminie okreSlonym przez Zamatriajqcego of'ert
dodatkowych. Wykonawcy, skladaj4cy oferty dodatkowe nie mog4 zaoferowai cen
wryZszych niZ zaoferowane w zlo2onych ofertach.
O wyborze oferty naikorzystniej szej Zamawiaj4cy powiadomi niezwlocznie Wykonawc6w.
ktorzy zloiryli oferty. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiaj4cego.

6. Oferta powinna by6 podpisana przez osobg lub osoby upowa2nione do r€prezentowanit
Wykonawcy.

7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiajqcego:
Anna Przeczewska
tet.885 593 613
e-mail : da-olsztvnti.trriori n.gor'.pl

8. Termin do kt6rego naleiry skladad oferty:
Oferty naleZy zloiryt. w seketariacie Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin
i Nasiennictwa w Olsztynie przy ul. Kolobrzeskiej I I A. I 0-444 Olsayn lub przeslai poczt4
elektronicznq pod adres:
wi-olsztyn(ipiorin.gov.Dl do dnia 17.10.2022 r. do godz. 12.00

9. Sposrib platnoSci:
Zaplata za dostarczony przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstaw,ie faklurl,
wystawionej po dostawie skladnik6w umundurowania zawart) ch w zal4cmiku nr I do
Zapylania ofertowego w terminie do l4 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiaj4cego.
Zaplata bgdzie dokonana przelewem na konto wskazane przez WykonawcA.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo uniewa2nienia postgpowania bez podawania przyczjn
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Zalqcznik - form ularz oferto}ry

nazwa i adres Dostawcy mie jscowo5t i data

FORMULARZ OFERTOWY

Ol'eru.j emy nastgpuj4ce warunki dostawy :

l. Cena:
a) Cena ofertowa (za caloi(, dostawy) .... ...... ....21 brutto,

slownie .......... .... ...... .. .....21 brutto.

2. Ponadto. oSwiadczamy, 2e:

a) w cenie naszej oferty uwzglgdnione zostaly wszystkie koszty zwi4zane
z prawidlowq realizacj4 zam6wienia.

b) akceptujemy termin i warunki dostawy,
c) udzielamy gwarancji na dostarczony przez nas asortyment na okres



zal, I do zapytania ofertowego

Skladniki umundurowania zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022r. poz. 466 w sprawie
umundurowania pracownik6w Paiistwowej inspekcji Ochrony Ro(lin i Nasiennictwa oraz odznakitej lnspekcji.

Lp. Nazwa llo(i Cena netto Cena brutto WartoSi netto WartoSi brutto
Kurtka zimowa 11-

2 Kurtka letnia
3 Ku rtka typu softshell
4 Bluza 7L

5 Spodnie zimowe 22

6 Spodnie letnie 22

7 Koszulo bluza z dlugim rqkawem 22

8 Koszulo bluza z kr6tkim rqkawem 22

9 Koszulka typu polo z kr6tkim rqkawem 22

10 Koszulka typu T-shirt z kr6tkim rqkawem 22

77 Czapka zimowa LL

L2 Czapka letnia 11

t
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WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W OLSZTYNIE

,.Y @ wi-olsztyn@piorin.gov.pl Q piorin.gov.pltel. +48 885 593 600

DA.212.11 .2022 olszn n. dn. I .1. l0.l0llr

Wojskowe Przedsigbiorstwo Handlowe Sp. z o. o.

ul. Danilowiczowska l8B
00-093 Warszau'a

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w OlsZynie zwraca sig

z zapytatiem ofertowym dot. kosztu uszycia na miarg sort6w mundurowych dla pracou,nik6w
oddzial6w granicznych WIORiN w Olsaynie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w
Rozporzqdzeniu Ministra Rolniclwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022r.. poz.466 w sprawie
umundurowania pracownik6w Patistwowej Inspekcji Ochrony RoSlin i Nasiennictwa oraz
odznaki tej inspekcji.
Ofertg proszg zloiryt. do dnia 17 .10.2022r. do godz. 12.00

o

Zal4cznik:
-zapyta e ofertowe
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Bo rttotllteJ Wasilewski

Chroniqc ro6liny, chronisz 2 yc ie.

ul. Kolobrzeska 11A

10-444 Olsztyn
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ChroniEc roSliny, ch ronisz 2ycie.


