Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w AMW INVEST Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE
Zamówienia art. Biurowych oraz przemysłowo spożywczych

Postanowienia ogólne
AMW INVEST Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa jako „Zamawiający”,
zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest:
Dostarczanie zamawianych artykułów biurowych oraz produktów spożywczych i środków
czystości.
Zamówienie udzielanie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem określonym
w art. 4 pkt 8 tej ustawy.
Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub, w przypadku
jeśli zajdzie taka konieczność, o odstąpieniu od udzielenia zamówienia.
Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony
Zamawiającego jest p. Katarzyna Dębowska mail: k.debowska@amwinvest.pl tel. 695-530-709

Cel i przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie zamawianych artykułów biurowych oraz
produktów spożywczych i środków czystości
Celem udzielenia zamówienia jest wybór wykonawcy, który dostarczy zamawiane artykuły do
siedziby Spółki oraz jej oddziału w Poznaniu.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia
do 30.06.2021 r.

Zakres prac wykonawcy
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
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1) dostawę/usługę/robotę budowlaną,
2) wyznaczenie osób/osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym.

Wymagania dotyczące zawartości oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe.
Ocenie poddane zostaną jedynie te oferty, które zawierać będą niżej wymienione elementy:
1) dane wykonawcy (nazwa, firma, adres, nr KRS, NIP, REGON, dane do kontaktu – tel.,
e-mail),
2) oferowany przedmiot zamówienia,
3) termin wykonania zamówienia,
4) całkowitą cenę za wykonanie zamówienia (netto i brutto).
Wymagania wobec wykonawcy i kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona wyboru spośród złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania
formalne, na podstawie poniższych kryteriów;
ceny brutto (100%),
Kryterium ceny zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów. Oferta najtańsza uzyska
100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone według
następującego wzoru:
liczba punktów za cenę = najniższa cena przedstawiona w ofertach / cena ocenianej oferty x
100 pkt
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższa ilość punktów.
Forma i termin składania ofert
Ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu i/lub pdf i/lub innych formatów plików
pozwalających odczytać ofertę i załączniki należy przesłać na adres e-mail:
sekretariat@amwinvest.pl do dnia 02.06.2020 r. do godz. 12:00, wpisując w temacie: „AMW
INVEST oferta na zaopatrzenie biura.
Dopuszcza się możliwość przekazania oferty do siedziby zamawiającego - pokój nr …., w
terminie jw..
Oferta musi zawierać zobowiązanie do zawarcia umowy na warunkach określonych w
niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści określonej w załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania.
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Formularz cenowy, do obliczenia ceny oferty który po wypełnieniu wykonawca załączy
do oferty,
2. Projekt umowy.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP: ....................................................
REGON: .............................................
tel.: .....................................................
Nr KRS lub CEIDG ………………..
adres e – mail: ....................................
OFERTA

Zamawiający:
AMW INVEST Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 97,
00-909 Warszawa
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia ………
prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„………………………………………………………………”
Nazwa Wykonawcy:........................................................................................................................
Adres:………….................................................................................................................................
Województwo:............................................................. Powiat:......................................................
Tel. ................................................................ adres e-mail …………………………………
REGON: ............................................................... NIP:...................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów...............................................................................................
Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

netto: ................. zł (słownie
....................................................................................................)
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podatek VAT ..... % tj. ........................zł
(słownie:...................................................................)
brutto: ..................zł (słownie
...................................................................................................)

1. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Zapytania ofertowego, uzyskałem
wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy
i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Informuję, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) albo
Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy jw. do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
......................................................
miejscowość i data
.............................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty
Załączniki do oferty:
1) Wypełniony Formularz cenowy.
2)
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