Wierzbica, dnia 5 grudnia 2017 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Gmina Wierzbica
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy
w Wierzbicy w 2018r.”
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.1 Oferta może być złożona za pośrednictwem:
–
poczty elektronicznej na adres: wierzbica@wierzbica.pl,
–
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy,
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica p. 18 (sekretariat);
1.2 Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo w PLN, a wartości netto i brutto;
1.3 Oferta ma:
–
być sporządzona w języku polskim trwałą i czytelna techniką,
–
być opatrzona pieczątką firmową,
–
posiadać datę sporządzenia,
–
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer fax, numer NIP,
–
podpisana czytelnie przez oferenta;
1.4 Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
3. Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENA – 100%
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a)
formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2);
b)
inne dokumenty, których dostarczenie oferent uzna za niezbędne.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie. Zaproponowana cena powinna
zawierać:
–
wartość (netto) usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
–
obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadająca wszystkim postawionym przez niego
wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4 oraz zawierającą dokumenty
wymienione w punkcie 5.
8. Miejsce i termin złożenia oferty.
8.1. Ofertę w formie zgodnej ze wskazaniami zamawiającego (pkt 1 niniejszego
zaproszenia) za pomocą poczty elektronicznej należy przesłać na adres

wierzbica@wierzbica.pl w terminie do dnia 19.12.2017 r. do godziny 10.00 (decyduje wpływ
na podany adres);
8.2 Ofertę w formie zgodnej ze wskazaniami zamawiającego (pkt 1 niniejszego
zaproszenia) można przekazać za pomocą poczty, kuriera lub osobiście w terminie do dnia
19.12.2017 r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w siedzibie
zamawiającego: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, pok. nr 18
(sekretariat).
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zawierająca
wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego są:
Magdalena Spasińska, tel. 48 618 36 10
fax 48 618 36 11, e-mail: wierzbica@wierzbica.pl.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy.
O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną (numer tel.
fax i adres email należy podać w przedstawionej ofercie).
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty wybrany
wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.
11. Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia;
2) Formularz oferty.

z up. Wójta Gminy Wierzbica
/-/ Renata Leśniewska

