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ZAPYTAIVIE OFERTOW
(niniejsze zapytanie nie stanowi

CoBoRU

zapytania

PZP)

w rozumieniuprzePisów

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach anraca się z proŚbą

o przedstawienie swojej ofe,rly naponizej opisany przedmiot zarrówienia.

przedmiotem zamówrenra jest dostawa 170 ton wapnfl nnwozowego węglanowego

odmiann 05 (minimatna zawartość:45 /o Caa +

MgO, w tym minimum

15% MgO) dla

coBoRU Stacji Doświadczalnej oceny odmian w Pawłowicach, w tym:
- 110 t dla tacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach

-

60 t dla Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kochcicach.

Termin renlizrcji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22.a7.2a22 roku.
Inne istotne warunki zamówienĘ w tym kryteria oceny ofert:

1.

Miejsce dostawy:
tacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicacho ul. Wiejska 25, Pawłowice,
,ł4-180 Toszek

ZakJńDoświadczalny Oceny Odmian w Kochcicacb, ul, Zamkowa

11,

Kochcice,

42-713 Kochanowice

2.

Dostawa przedmiotu zamówienia odĘdzie się tansportem własnym \Mykonawcy. Koszt
fiansportu (i ewentualnego rozładunku) należy, wkalkulowac !v cenę ofer[y. Zamawiająpy
nie poniesie z tego tJrtułu żadnych dodatkowych kosztów.

3.

Dostarczone wapno musi posiadać aktualne pozwolenie właściwegoMinistra
dopuszczające

j

do obrotu na terenie k*ją a

tah,że spełniać wymogi

dŃycącn

oznakowaniao zgodnie z postanowieniami ustalvy o nawozach i nawożeniu.

4. Z uwąi na

specyfikę załadunku i transportu wapna (wapno ładowane luzem na

samochody o ładownościok. ż5 toa,co utrudnia załadowanie dokładnię ustalonej ilości),

Zanańający dopuszcza mrniejszenie/zwiększenie ilościdostarczonego przedmiotu
zamówienią nie więcej jednak niż o 5 ton na każdymfiansporcie.
5.

Zamańający odmówi odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienią w przypadku
stwierdzenia puez Zanańającego rozbieżnościpomiędzy pararrretrami technicznymi
dostarczonego przedmiotu zamówięnią a przedstawionpni w ofercie.

6.

Z

uwags

na charakter przedmiotu zamówienią ZamułłiĄący zasffrnga sobie pra\ilo
po

zmniejszenia (odsĘlienia) od realizacji częścizamówieniazpray§Tynńezalebych

jego stronie. Może to być m.in. spowodowane warunkarri atnosferycmygn mającymi
wpływ na zapafizebowanie na przedmiot zamówienia. Wykonawca nie ma prawa do
roszczeń z tego §rtułu wobec Zamawiającego.
7.

Termin płamościzadostatczpny towar nasĘpi w ciągu 30 dni od wystawienia faktury

VAT

na rachunek bankowy wskazany pę.ez Wykonawcę.

ofeĘ z Wykonawcą

zostanie podpisana umowa.

8,

Po wyborze

9.

Z,anańający wybierze ofęrtą z najkorzystniejsą ceną.

Oferty proszę składac do 08.07.2a22 n do godziny 09:fi} osobiście,pocńąlub na e-mail:

osobiścielub przesłać pocńą na adres: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Pawłowicach, ul. Wiejska 25, 44- 1 80 Toszek,

oferty należy składać na formularzu ofeńowym stanowiącym zńącznik

nr

l

do

niniejszego zapytańa.
Zamawiający zasttzegasobie pra\ilo uniewaznienia prowadzonego postępowania obejmującego
niniejsze zapytańe -bez podawani aptzycTyny. Wykonawcy nie przysfuguje prawo dochodzenia
roszczęńw związftu z uniewaźnieniem postępowaniao w tym także kosźów poniesionychprzez
Wykonawcę w związku zprzygotowańęm i dostarczeniem oferty.
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Załqcznik I
dnia ...........ł..... f.
(pieczęć wykonawcy)

FoRMtjLARz orTRTowY DLA wYKoNAwcr
Nazwa Wykonawcy: ..........
Adręs:
e-mail:

Numer tęlefonu:
Numer NIP: ............
Osoba do kontaktu: ............

Zobowiąąania wykonawcy

-7,04n7nWż z dnia

Nawiąąując do zapytania oferlowego na: Dostawę wapna
ofen{emy wykonanie zamówienia

?a

01.07.Ż022 r.

ę^ę|

cenanetto:
(słownie:

....,....,...........

ń
........)

podatek VAT: ....o... ....ań
cęna brutto:

ń
(słownie:

r.....i..r..........rr.rr.rrlr...ri.

..........._...............)

Oświadczam. ż;e:

o
r

Termin latności vły,ma 7*lmna 30 dni od daty otrąrmaniapftpzodbiorę faktury VAT.
Dostawę Tmpna zrealizuję w 3 dni odńoZeńazamówięnią.

oświadczam, iż zapomałem się

z

opisem przedmiofu zamówienia

i

wymogami

ZamańĄącrego i nie wrro zę do nich ż,aĄnychrastzężń.

(data

i

czytelny podpis wykonawcy)

