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ZAPYTAF{IE or,§,RToWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowegow rozumieniuprzepisów PZP)

COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach zwrac a się zprośbą
o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostowa wra,u

w

budynku administracyjnyrr

i

z

montażem dwóch pomp crepla

świetlicyw §tacji Doświadczalnej Oceny Odmian

wpawłowicach.
Przedmiot zamówięrria obejmuje

1.

:

Demontaż kotła CO na węgiel, który nie posiada atestu zgodrrego z obowiąąująpymi
normami

2.
3.
4.
5.
6.

Montaż nowego źródłaciepłado ogrzewania- dwię pompy ciepłą l<ażda o mo§y 15 kW
Montaż buforu centalnego ogrzewania - 500
Montaż bojlera na

cięłą wodę *

120

l

l

Podłąpzenia pompo buforu i bojlera do ismiejąpej sieci CO i ciepłej wody

Gwarancja- 5 lat

Za wzglęśuna specyfikę przedmiotu zamówienia

prued, ńożęńem ofefty możliwe jest

dokonanie wiąii lokalnej obiektu. Wykonawcy mogą dokonac wiąii lokalnej terenu prac
w obecności przedstawiciela Zamawiaj ąpego.

W

sprawie

wĘi lokalnej naleĘ skontaktowac

się telefonicnie

z

dyrektorem SDOO -

Norbertem Styrc, tel. 605-1 1 6-638.

Termin realizacji zamówienial do

30.,09.2022 roku.

Mieisce wykonania: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w PawłowicacĘ ul. Wiejska 25,
Pawłowice,44-180 Toszek.

!,

Inne istotne warunki zamówienir, w Ęm kryteńa oceny ofeń:

1.

Po wyborze oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umov/a.

)

Lł

Termin ptatnościzadastarczony towar nastąpi w ciągu 14 dni od przyjęcia protokofu
odbiorczego zrealżowanego przedmiotu zamówienia na rachunek bankowy wskazany

ptzezWykonawcę na fakfurze VAT.
3,

ZamańĄący pW wyborze oferty Ędzie brał pod

u}łłagęcenę oftlz termin

reńaacji.

Ofęrty proszę składać da29.01.2022 r. do godziny 09100 osobiście,pocńąlŃ na e-mail:
drogą elektroniczrrą na adres e-mail: |lji1]l

j,1

i.]l.]_i.j:i::.li.i:.ll_lill:,,,,iil.1_',_,:,:i,

osobiście lub przesłać pocńą na adres: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w
Pawłowicach, ul. Wiej ska 25, Pawłowice, 44- 1 80 Toszek,

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym zńącznik nr 1 do
niniejszego zapytańa.

Zamańający zastrzegasobie prawo uniewaźnienia prowadzonego postępowania obejmującego

niniejsze zapytanie

*

bęz podawania przycTqy. Wykonawcy nie przysługuje prawo

dochodzenia toszczeń w związku

z rrniewaźnieniem postępowanią w tym także kosztów

poniesionychprzezwykonawcę w zwipku z ptzygotowaniem i dostarczeniem oferty.

DYREKToR

tacji Doświadczalnej Oceny

w pawłowicach

Jngr in?. Nor

(podpis

Ki

Zamawiającego)

Załqcznik 1

dnia

..

..

.. ... . .. .. ...

f.

(pieczęć wykonawcy)

FORMI]LARZ OFERTOWY DLA WYKONAIVCY
Nazwa Wykonawcy: ..... ...
Adres: ..:...........
e-mail:

Osoba do kontaktu: ............

Zobowiązrnia wykonawcy
Nawiągująp do zapytania ofertowego pn:

Pompa

cĘłaz

montaźęm -

DOO Pawłowice (7-,o-5lo7n0ż2) z dnia 22.072a22 r.

oferujemy wykonanie zarrówienia za cenę:
cena

netto:

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

ń

podatek VAT: ............Oń

................
(słownie:

cena brutto:

.....

ń
........)

Oświadczam, żę zalrrówienie wykonam w terminię do: ...........

Do formularza ofertowego dołąpzam kosztorys ofertowy.

Oświadczam, ż rapza:r.łem

się z opisem

przedrrriotu zarnówienia

i

?,amańajryago i nie wno zę do nich żadnych rastz-eżrcń:

(podpis oferenta)

wymogami

