
Pirnkt} zostaną cbliczorle rvedług nast9pu_jacego \\,zor].t

cena brulto najniższa sposród badaltych olert

iic;śc uzyrkanl,ch punktcir.v : x l00

cenit brutto badanej ofertv

ht,ynik d:lałanil :os/o.nle :aokrqg;lonl, cio 2 niejsc po pr:eciłlkLt)

Za olertę naikorz\slnie_jsza uznana zostanie o1trta. która iin,ska najlrieksza liczbe punktó\\.

2) W tclku badania i ocenr otert lanlatiiajac1 nloze zacjac od \\'1konaricorr ttr^jaslliell

dot__vczacl,ch treści złozon} eh olert iub uzupełnień złozonr ch dcrkumentórr,

5" Uleiscc i te rmin (z godzina) skladania ofert:
Ofcrtl,naleł,przesrłac drogą eicktroniczną pod adres e-rnail: spqĘZleLuąliglq]Ęqt?p! lub złoż_vć r,r,

sicdzibio Zanl:rlliającego SpółdzieLria Socjairra GN'lln-OVA z siedzibą rv Ciedlarorvej. Ciedlarolva
,1l3. ]]-jU0 l,czal-k. l osnhi.cie. poiztą Iub kurierent i. rr lerminie tlo dnia 02.06. 20l8 r. do godzin),

9l{l0-

{)fertl,złożone po t},m t€rminic nic będą rozpatry}Yane.

6" Opis sposobu Btzt€E[qyałił oiertl:

t ) ()i-orta porl,tilna bl,c sporządzona lv filnnie pisenrnej. rr jęzl,ku polskinl. cz}telnie,

2) Olbrta nrusi b_u"ó kornpletna. sporządzona zgodnie z treśoią zapvtania of'ońorvego,

3) i-azdl,Dostarvca mozę ziożvc tvlktljedną tlfertę.

4) Of'ert.v składa się rv jednrrl egzenrplarzu.
5) Ofefię nalcżv sporząCzic zc ri,skazaniem oczekirrane.j cen\ nęt10 oraz brutto za realizac.ie

przedmiotu zaniórvienia oraz okręsu g§:araIrcji na przcdmiot zamólrienla.
6) Wszl,stkie rvartości po\\inn\ bvc rirrazonę rr zlotrcil polskich. z dokładtloscia do drr,óch

nriejsc po przecinku,

7) Prarvidbrve ustalenie pcldatku \'.ĄT naieĄ do obtlrlipkorv Ofbrenta.

8) Oteror,r,ana oetra lvinna zarł,ierać lvszlstkie ktlszt1,zrłiązane z rcalizacją zamo\\i!.nia_

urvzględniająo rvszystkre rrr,mogi przedstarvione rv zapytaniu olerto\\,\,m,

9) Doofertynalezy,załączrcaktualnyodpiszwłaścir.vegorejcstrulubzaśri,iadczenieolvpisiedo
ewidencli działalności gospodarczej. pOwinnv bvc rł,ystarlione tric wcześniej niź tydzieil przed

upł_vwem tenrrinu składania ot'ert.

1 0) Oferta porvinna zarl,ierac specl,fikacje techniczne oierorvanych urz.ądzeń.

ii)Ofbna vraz z zał4cznikanli musi być podpisana przez osobę(1,) uprarvnioną(e) do
reprezentolvania W,l,krlnalvcy.

i2) W toku'oadarria i oceny ole{ Zanrar,viającl,moźc ryczr.vaó W,vkorrar,r,cę do złożenia n,l1aśnień
lub uzupełnicń co do treści zhżonej przez niego oleń!, w terminie rvskazan,v-m przez
Zamarviaiącego,

l3)W olercie należv r.vskazać osobę uporvaznioną <io kontaktu ze sffony W_vkonawcy. podając

imię. llazr,visko. nunrcl tclefonu oraz e.dres elektroniczn1,
l'i) Poprarvki rł, of-ercie muszą blć naniesione czylelrrie oraz opatrzone podpiseil osób

podpiSuj ącvclr ofertę.

7 kom€ntarzem [eRl|: reńip na ilorenie ofeą wlro.l
nie mej niz j an latenaaaouych od dary ogłovenia

i ap}teia offitQYggo ry pfąp4&ł:lds§taly i us}:g. prł. cnm i

i termiaJ,ilni'kalgndlmvwyćh.bie liond ónia nĘtępłęgo po i

dniu upubllcaierua aplmia ofenowego i kończy sie z


