
URZĄ.D MIEJSKI W KARLINIE
Plac Jana Pawła II 6
78 - 230 Kar lin o

a/FAX (004894) 3117410

Nr sprawy: GG.2600.1.2011.UB

a (004894) 3117-273
e-mail: karlino@karlino.home.pl

Karlino, dnia 18.02.2011 r.

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, zwracamy się
z zapytaniem ofertowym o cenę na zakup i dostawę regałów w celu wyposażenia
archiwum Urzędu Miejskiego w Karlinie.

W załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe. Jeżeli jesteście Państwo
zainteresowani współpracą, to prosimy o złożenie w terminie do dnia 2 marca 2011 r.
oferty, zgodnie z przedstawionymi kryteriami.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Urszulą Brzozowską (tel. +48
943113509, e-mail: handel@karlino.home.pl)

Z poważaniem
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Zapytanie ofertowe
( dotyczy zamówienia regałów archiwalnych)

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski
Ul. Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa regałów z blachy stalowej ocynkowanej (regały

otwarte bez zabudowach ścianek) - na potrzeby wyposażenia archiwum zakładowego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Reqał Nr 1 - 3 szt.

• Wysokość regału (mm) - 2000
• Długość półki (mm) - 2000
• Głębokość regału (mm) - 500
• Ilość pólek - 6 szt.

2. Reaał Nr 2 -2 szt.
• Wysokość regału (mm) - 2000
• Długość półki (mm) - 900
• Głębokość regału (mm) - 500
• Ilość pólek - 6 szt.

3. Reqał Nr 3 - 2 szt.
• Wysokość regału (mm) - 2000
• Długość półki (mm) - 1500
• Głębokość regału (mm) - 500
• Ilość pólek - 6 szt.

4. Reqał Nr 4 - 3 szt.
• Wysokość regału (mm) - 1800
• Długość półki (mm) - 1000
• Głębokość regału (mm) - 500
• Ilość pólek - 5 szt.

5. Reqał Nr 5 - 4 szt.
• Wysokość regału (mm) - 2000
• Długość półki (mm) - 2500
• Głębokość regału (mm) - 500
• Ilość półek - 6 szt.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Ilub II kw. 2011 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia.
_zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę·



V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

handel@karlino.home.pl, faksem na nr: +48 94 3113509, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Urząd Miejski ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, w terminie do dnia 2
marca 2011 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.03.2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie ul. Plac Jana
Pawła II 6 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.karlino.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.karlino.pl
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJ KORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem: www.karlino.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Urszula Brzozowska pod numerem telefonu +48943113509 oraz
adresem email: handel@karlino.home.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY:

....................................
(nazwa i adres oferenta)

Dla: Urząd Miejski
ul. Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino
Tel/fax: +483113509
www.karlino.pl

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na dostawę regałów archiwalnych w postaci:
1. Re~ał Nr 1 - 3 szt.

a. Wysokość regału (mm) - 2000
b. Długość półki (mm) - 2000
c. Głębokość regału (mm) - 500
d. Ilość pólek - 6 szt.

2. Re~ał Nr 2 -2 szt.
a. Wysokość regału (mm) - 2000
b. Długość półki (mm) - 900
c. Głębokość regału (mm) - 500
d. Ilość pólek - 6 szt.

3. Reqał Nr 3 - 2 szt.
a. Wysokość regału (mm) - 2000
b. Długość półki (mm) - 1500
c. Głębokość regału (mm) - 500
d. Ilość pólek - 6 szt.

4. Re~ał Nr 4 - 3 szt.
a. Wysokość regału (mm) - 1800
b. Długość półki (mm) - 1000
c. Głębokość regału (mm) - 500
d. Ilość pólek - 5 szt.

5. Re~ał Nr 5 - 4 szt.
a. Wysokość regału (mm) - 2000
b. Długość półki (mm) - 2500
c. Głębokość regału (mm) - 500
d. Ilość półek - 6 szt.

Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia na łączną cenę:

......................................................... zł. brutto
Słownie: .

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym

http://www.karlino.pl


2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki w nim
zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia
4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Dostawcy zapewnia wykonanie zamówienia.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego .

.............................................
(podpis oferenta)
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