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WO]EWÓDZKI INSPEKToRAT oCHRoNY ROŚLIN I NASIENNICTWA

We Wrocławiu

w4D.2601.389.2018
Wrocław, dnia { [ ustopaaa 2018 r

Zapytanie ofeńowe

na dostawę skórzanych toreb na dokumenĘ dla pracowników jednostek terenorvych
wIoRiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstaworvym i na
zasadach określonych w ,,Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których
wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro''
z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiaiacv:
Wojewódzki rnspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 1'5-17, 50_044 Wrocław
NIP: 897- I 6-7 0-405, REGON:93 27 9I I 58
WWW: www.piorin.gov.pllwiorin/dolnoslaskie, e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
telefon: 71 371 84 35, fax:71 371 84 32

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 skórzanych toreb na dokumenĘ (13 szt.

damskich, 10 szt. męskich) dla kierowników jednostek terenowych wIoRiN
we Wrocławiu'

2. Załączniknr 1 _ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wniesieniem do siedziby Wojewódzkiego

Inspektoratu ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego I5-I7.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Termin składania ofert: 22.11.2018 r. do godz.l2oo, czas związania ofertą 14 dni.

IV. Termin realizacii zamówienia: realizacjadostawy do 04.12.2018 r.

V' Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiaiacego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668,
7137184 35 wew. 39.

VI. Wvkaz dokumentów i warunki iakie musza snełnić Wvkonawcv (Oferenci):
1. Kompletna oferta musi zawieraó następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany F'ORMULARZ OFEWY (Załącznikttr2),
b) zestawu próbek (2 elemenĘ) wrazz kartami produktów przedłożonych próbek

(2 sztuki) w postaci ftzycznej dostawy do siedziby Zamawiającego (sekretariat _
półpiętro, pok. nr 2) następującego asoĘmentu:

a) jedna sztuka torby damskiej,
b) jedna sztuka torby męskiej.

Brak złożenia w terminie dowolnego elementu oferty (formularza oferty,
którejkolwiek z 2 wymaganych próbek, którejkolwiek z 2 kart produktów) skutkować
będzie odrzuceniem oferĘ.
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2. ofertę należy ptzesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
zeskanowanej na adres e-mail : wi-wroclaw@piorin. gov.pl.,
faxem nanr 71371 84 32,
w wersji pisemnej do siedziby Zamavłiającego: Wojewódzki Inspektorat ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu' ul. Piłsudskiego I5-I7, 50-044 Wrocław,
(Sekretariat, wysoki parter, pok. nr 2).

a)
b)
c)

VIII.
1.

)

VIII. Krvterium wvboru ofert: Cena brutto - 100% (minimalizacja).

Istotne inne warunki zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych
w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których
wartośó netto nie przel<tacza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro'' z29.I2.20l7r.
htę://piorin.gov.pl/download/gfir/piorin/pl/defau1tstronaopisowa/1 l99l2lIlreg:zp_do3
0tyseuro z 29.12.2017.pdt.
Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania udzieli zlecenia na dostawę wybranego
asortymenfu Wykonawcy którego ofęrta zostanie wybrana za najkotzystniejszą.
Formularz oferty Wykonawcy oraz szczegółovrry opis przedmiotu zamówienia
stanowió będą integr a|ną część zlecenia.
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