
Sloso$nie do ustalei w instrukcji poslQpowania pr4 rcdlizacji zam6wiei publicaych w Wojew6d*im lnspekloracie Ochrony RoJlin i
Nasienniclwa w Olsztynie (Zarzldzenie Nr 152021 Warmiisko-Mazurskiego Wojewodzkiego Inspeklor& Ochrony Rollin i Nasiernicrw-s w
Olsztynie z dn. 20 sierpnia 2021r.

Wojew6dzki lnspektorat
Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa

w Olszlynie

1-0:f'1.91:tiv...,.9l:L9lgy:.s:!l.1il o'"z.yn, dn.26.to.zo2z t.

Nazwa i adres Zamawiajqcego miejscorvoac i data

ZAPYTANIE OF'ERTOWE

Wojewodzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kolobrzeska llA. l0-444 Olsztyn.
zwraca sig do Palistwa z proSbq o przedstawienie swojej oferty poprzez wypetnienie zal4czonego formularza do
niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

l. Przedmiot zam6wienia:

Przedmiotem zamowienia sq damskie i mgskie biale koszule z kr6tkim rgkawem oraz polary z logo finny
Wykaz asortymentowy przedmiotu zam6wienia stanowi zat4cznik nr I do zapytania ofertoweeo.

2. Warunki realizacji dostawy:

Wykonawca wlasnym staraniem wykona i dostarczy niezbQdne materialy do realizacji przedmiotu zam6wienia
oraz udzieli l2 miesigcznej gwarancji na dostarczon4 odzie2 wymienion4 w n iniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawca przedstawi wizualizacjg przedmiotu zam6wienia na podstawie informacji zawanych w zalqcmiku
nr I stanowiqcego integralnq czQsi do zapytania ofertowego.
Miejscem dostarczenia przedmiotu zam6wieniajest Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin iNasiennictwa
w Olszrynie przy ul. Kolobrzeskiej I I A.
Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
Warunki platno6ci w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
Zamawiaj4cy powiadomi telefonicznie wybranego WykonawcQ.

3. llos6 towaru:
Wedlug zalqcznika nr I do niniejszego Zapytania ofertowego.

5. Kryteria wyboru najkorzvstniejszej oferty:

Jedynym kryterium oceny oferty, ktorym Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty w tlm
postepowaniu jest cena brutto wyrazona w polskich zlotych. W kryterium tym Zamawia.iqcemu zalely, aby
oferty przedstawialy jak najnizszy wskaznik ceny. Zamawiajqcy wybierze ofertg na.ikorzystniejszq sposrod
ofert spelniajqcych warunki opisane przez Zamawiajqcego. przez co naleiry rozumiei of'erlg z najni^z4 cenq.

Jeitli Zamawiajqcy nie mo2e dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na 10. ze zostaly
zlozone oferty o takiej samej cenie. Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow. ktorq zlozyli te ofeny. do zlozenia
w terminie okeslonym przez ZamawiajEceeo ofen dodatkowvch. Wykonaucy. skladaj4cy oferty dodatkou,e
nie mog4 zaoferowai cen $,y2szych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.
O wvborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj4cy powiadomi niezwlocznie Wykonawcow, krorzy ztozlli
oferrl*. Informacja zostanie umieszczona na stronie intemetowej Zamawiaj4cego.

6. Of€rta powinna by6 podpisana przez osobg lub osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4. Termin realizacji zamriwienia
Termin realizacji zamowienia 22.11. 2022r,



7. Osoba uprawniona do kontaklu ze strony Zamawiajgcego:
Anna Przeczewska
tel. 885 593 6l3
e-maiI : !q9!54q1!ilur0lilt._S!)!.p!

8. Termin do kt6rego nalety skladad oferty:
Oferty nalezy z.lozfi w sekretariacie Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olsztynie
przy ul. Kolobrzeskiej llA, l0-444 Olsztyn lub przeslai pocztq elektroniczn4 pod adres:

1i-olsztl n i&jedlge].tll dodnia 04.11.2022 r.

9. Spos6b platnosci:
Zaplala za dostarczony przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury wyslawionej po
dostawie odziezy zawartej w zal4czniku nr I do Zapytania ofertowego w terminie do 7 dni od daty ich
otrzymania przezZamawiaj4cego. Zaplata bgdzie dokonana przelewem na konto wskazane przez WykonawcQ.
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