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Adresat:

wszyscy zainteresowani Dostawcy

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

"Sprzedaż i dostawa szaf metalowych aktowych do siedziby
KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie, Płacówka Terenowa w Dębnie

i Placówka Terenowa w Szczecinie"

1, Nazwa i adres Zamawiającego:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, ul. Słowiańska 5,
75-846 Koszalin.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela 12 miesięcznej gwarancji, licząc
od protokolarnego przekazania szaf metalowych do danej jednostki organizacyjnej KRUS.

2) Płatność za dostawę uregulowana będzie przez Zamawiającego po dostarczeniu przedmiotu
zamówienia potwierdzonym protokolarnie, przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze, w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowej faktury.

3) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku:
a) odstąpienia od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

w wysokości 10% kwoty brutto podanej przez WykonaWcę w formularzu oferty;
opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia, w wysokości 2% kwoty brutto podanej
przez Wykonawcę w formularzu oferty;

b)
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Lp. Przedmiot zamówienia IloŚci
(w szt.) Miejsce dostawy Uwagi

1.

szafy metalowe, aktowe o następujących
parametrach: wieniec szafy wykonany
z blachy stalowej o grubości 1,00 mm,
wieniec dolny - z blachy ocynkowanej,

pozostałe elementy - z blachy o grubości
0,80 mm; drzwi skrzydłowe ze schowanymi

zawiasami; uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczającym;

cztery półki przestawne co 25 mm,
wymiary: szerokość-1000 mm,

głębokość - 435 mm, wysokość - 1990 mm;
kolor - popiel

2 szt.

Oddział Regionalny
KRUS w Koszalinie
75 - 846 Koszalin,
ul. Słowiańska 5

dostawa wraz
z rozładunkiem bez

W n ie S l e n ia

3 szt.

PlacÓwka Terenowa KRUS
w Dębnie

74 - 400 Dębno,
ul. Droga Zielona 1

dostawa wraz
z rozładunkiem oraz

wnie5iemem

l
l

2.

3. 2 szt.

Placówka Terenowa
KRUS w Szczecinie
70 - 028 Szczecin,

ul. Chmielewskiego 22a



c) opóźnienia w wymianie wadliwego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji,
w wysokości 2% kwoty brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

3. Termin wykonania zamówienia:

1) Do 5 tygodni licząc od daty podpisania umowy, w dniu roboczym w godz. od 7oo do 14oo.
2) Dostawa przedmiotu zamówienia po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie

dostawy.

4, Kryteria oceny ofert:

Cena.

S. Sposóbprzygotowaniaofertyorazmiejsceiterminskładaniaofert:

Ofertę można złożyć:
1) wysłać w wersji elektronicznej na e-mail kancelaria.koszalin@krus.gov.pl;
2) przesłać korespondencyjnie na adres Oddziału;
3) wysłać faxem na numer 94 344 61 43.

Ofertę należy złozyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2017 r.

Oferty otrzymane po terminie ich składania nie będą poddawane ocenie.

Do oferty musi być dołączony następujący dokument:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1, do niniejszego formularza.

6. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego
będzie pełnił Pan Michał Sztuk, tel. 94 344 61 36,

7. Termin związania ofeitą wynosi 15 dni od terminu złożeniu ofeity.
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(podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Protokół dostawy szaf metalowych.
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