
Spółdzielnia Mieszkaniowa
 Lokatorsko Własnościowa „BURSZTYN” w Wieruszowie

ul. Fabryczna 5/8-9
98-400 Wieruszów

Tel. / Fax (062) 3071140
NIP  619-10-09-296    REGON  250565145

e-mail-  smbursztyn@onet.eu

Zaproszenie do składania ofert

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa
                                    „BURSZTYN” w Wieruszowie ,

ul. Fabryczna  5/8-9   98-400 Wieruszów
2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na podstawie wewnętrznego

regulaminu. 
3. Przedmiot zamówienia: Zakup płytowego wymiennika ciepła XB70L-1-50 firmy

Danfoss  z izolacją i akcesoriami do montażu.
Osoby upoważnione do kontaktu:
Mirosław Mojsa Prezes Zarządu lub Krystyna Dulska Z-ca Prezesa Tel. / Fax (062) 3071140
4. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w

terminie od 25 lipca  2016 do 15 sierpnia 2016 roku.
5. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia .

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez
osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy.

3) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać pocztą zwykłą czy też elektroniczną
e-mailem smbursztyn@onet.eu do siedziby Zamawiającego: Spółdzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „BURSZTYN” w Wieruszowie , ul.
Fabryczna 5/8-9 98-400 Wieruszów w terminie do dnia 21.07.2016 do godz. 10.00.
Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 21.07.2016 r o godz. 12.00 – podczas rozpatrywania
ofert udział bierze tylko Zarząd Spółdzielni.

9. Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena. 

Wieruszów 05.07.2016 r



ZAŁĄCZNIK NR 1

   ...........................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP …………………………

Nr tel. ………………………

e-mail (wykonawcy)………………………………. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko Własnościowa 

„BURSZTYN”
ul. Fabryczna 5/8-9
98-400 Wieruszów

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zakup płytowego wymiennika ciepła XB70L-1-50 firmy
Danfoss  z izolacją i akcesoriami do montażu.

1. Oferujemy wykonanie dostawę przedmiotów  objętych zamówieniem za:
a. wartość netto: …………………PLN
b. podatek VAT ( …….%): …………………PLN
c. wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN
słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………...

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty objęte
przedmiotem zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

3. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane w terminie
do 15 sierpnia  2016 r.

4. Oświadczamy, że udzielamy ......... miesięcy  gwarancji.
5. Oświadczamy, że zobowiązanie gwarancyjne zostanie udzielone w formie pisemnej. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag.
7. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz gwarantuje ich spełnienie.
8. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe oraz zdolność kredytową.
9. Oświadczamy, że posiadamy aktualnie zarejestrowaną firmę, nie zalegamy z płacenie

zobowiązań do US, ZUS i  po wykonaniu zamówienia wystawimy fakturę VAT.

10. Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:
 

Lp. Nazwa dokumentu
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.......................................................                                                      .........................................................................
              miejscowość i data                                                       podpis i pieczęć imienna osoby – osób upoważnionej(ych)                                        
                                                                                                                  do reprezentowania Wykonawcy


