
Slosownie do uslale6 w instrukcji poslQpowanh p.zr! rcalizacji zamdwi€ri publicznych w Woje$ddzkim lnsp€kloracie ochron! Roslin i
NasiennicNra w Olszl_vnie (Zaz4dzenie Nr 15,2021 Warmiisko-Mazursliego woje\rddzkicgo Inspcklora Ochron! RoSlin a Nasiennacl$a \r
Olsztynie z dn. 20 sierpnia 2021r.

Wojew6dzki lnspektorat
Ochrony Ro(lin i Nasiennictwa

w olsztyni€
1S 44 4.Olsrt y{r,. L,l , K€lobnes ka. 1.1A

Na?\ra i adres ZamaNiajqcego miejsco\ro$ i dara

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojew6dzki lnspektorat Ockony Ro$lin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kolobrzeska llA, l0-444 Olsztyn,
zwraca sig do Paistwa z proSbq o przedstawienie swojej oferty poprzez wypetnienie zalqczonego formularza do
niniejszego zapytania ofenowego zgodnie z poni2szymi wymaganiami:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie gadzetow z logo firmy. Wykaz asortymentowy przedmiotu
zamdwienia stanowi zalqcznik nr I do zapytania ofenowego.

2. Warunki realizacji dostawy:

Wykonawca wlasnym staraniem wykona i dostarczy niezbQdne materialy do realizacji przedmiotu
zam6wienia. Wykonawca wykona i przedstawi wizualizacjq przedmiotu zamorvienia na podstawie informacji
zawartych w zalQczniku nr I stanowi4cego integralnq czgSi do zapytania ofenowego.
Miejscem dostarczenia przedmiotu zamowieniajest Wojewodzki lnspektorat Ochrony Ro(lin i Nasienniclwa
w Olsztynie przy ul. Kolobrzeskiej ll A.
Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
Warunki platno$ci - w terminie 7 dni od dary otrzymania faktury.
Zamaw iajqcy powiadomi telefonicznie wvbranego WykonawcQ.

3. IloS{ towar[:
Wedlug zal4czrika nr I do niniejszego Zapytania ofertowego

4. Termin realizacji zam6wienia
'['erm in real izacj i zamow ienia - 02.12. 2O22 r.

5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

olsztyn, dn. .'lS-. , 
' 
.ror, ,

Jedynym kryteriurn oceny oferty, kt6rym Zamawia.jqcy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty w tvm
postepowaniu jest cena brutto wyrazona w polskich zlotych. W kryterium tym Zamawiajqcemu zalez)-. aby
oferty przedstawialy jak najni2szy wska2nik ceny. Zamawiaj4cy wybierze ofertp najkorzystniejszq spoSrod
ofen spelniaj4cych warunki opisane przez Zama*'iaj4cego. przez co nalezy rozumiei oferlg z najnizsz4 cenq.

JezEli Zamawiaj4cy nie mo2e dokonai wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to, ze zostaly
zlozone oferb" o takiej samej cenie. Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcow. kt6rz) zlozyli te ofefl)*. do zlo2enia
w terminie okreSlonym przez Zamawiaj4cego ofert dodatkowych. Wykonawcy, skladaj4cy oferty dodatkowe
nie mog4 zaoferowai cen wyzszych niZ zaoferowane rv zloZonych ofertach.
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy powiadomi niezwlocznie Wykonawc6w. ktorzy zlo1yli
oferty. lnformacja zostanie umieszczona na stronie intemeto\!ej Zamawiaj4cego.

6. Oferta powinna bya podpisana przez osobg lub osoby upowa2nione do reprezentowania Wykonawcy.

l. Przedm iot zam6!r ienia:



7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiajqcego:
Anna Przeczewska
Iel. 885 593 6l3
e-mail: da-olsztynlilpiorin.qov.pl

8. Termin do kt6rego ralery skladad oferty:
Oferty nalery zlozyC w sekretariacie Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olsztynie
przy ul. Kolobrzeskiej I lA, l0-444 Olsztyn lub przeslac pocaq elektronicznq pod adres:
rvi-olszty'n(rDpiorin.uov.pl do dnia 22.11.2022 r.

9. Spos6b platno5ci:
Zaplata za doslarczony przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podslawie taktury wystawionej po
dostawie odzieZT zawartej w zalqczniku nr I do Zapytania of'enowego w terminie do 7 dni od daty ich
ottzyma\iaprzezZamawiaj4cego. Zaplata bgdzie dokonana przelewem na konto wskazane przez Wykonawca.

10. Dodatkowe informacje:
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postQpowania na kardym jego etapie bez podania
przyczyny oraz moiliwo5d niepodpisania umowy z wylonionym Wykonawcq.
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Zalqcznik - form ularz ofertol,ry

nazwa i adres Dostalvcv miejscowosi i data

FORMULARZ OFERTOWY

Oferujemy nastqpujqce warunki dosta\.ry :

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

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

2. Ponadto, oSwiadczamy, 2e:

a) w cenie naszej oferty uwzglgdnione zostaty wszystkie koszty zwi4zane
z prawidlowq realizacjq zam6wienia.

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



Zal. t

Specyfikacja na gadiety reklamowe

Lp. Asortyment Opis llo56

1 dlugopis
Biaty, logo PIORiN + granatowy napis:
Wojew6dzki lnspektorat Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w Olsztynie
1000 szt.

2 o16wek
Drewniany z gumkq, logo PIOR|N + granatowy
napis: Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Ro(lin
i Nasiennictwa w Olsztynie

1000 szt

smycz
Granatowa talma o grubo(ci zcm na niej logo
PIORiN + bialy napis na calej dlugo6ci ta6my:
Wojew6dzki lnspektorat Ochrony RoSlin i

Nasiennictwa w Olsztynie

1000 szt.

4
Ceramiczny, poj.300 ml, granatowy na nim
Logo PIORiN + napis: Wojew6dzki lnspektorat
Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olsztynie

100 szt

Lupa w etui
Przykladowy wymiar: 8,5 x 5,5 cm. Na etui
logo PIORiN + granatowy napis: Wojew6dzki
lnspektorat Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa
w Olsztynie

1000 szt.

6 opaska odblaskowa
Kolor neonowy zielony z Logo PIOR|N i biatym
napisem : Wojew6dzki lnspektorat Ochrony
RoSlin i Nasiennictwa w Olsztynie

1000 szt.

7 torba ekologiczna

Ekologiczna torba na zakupy o dlugich
rEczkach wykonana z flizeliny (non woven)
809/m2 bEdz podobne. Biala z logo PIORiN
i granatowym napisem : Wojew6dzki
lnspektorat Ochrony Ro(lin i Nasiennictwa w
Olsztynie

1000 szt.
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