Krzywcza, dnia 20.05.2019 r.
SGiOŚ.271.1.13.2019
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia
obejmującego:
1. Przedmiot zamówienia:

„Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza od
14.06.2019 do 31.12.2019”.

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019 r.
3. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:
Zgodnie rozdziałem VI SIWZ.
4. Sposób przygotowania oferty:
1) dopuszcza się złożenie oferty*:
- w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza, Krzywcza 36
(zamawiającego)

- za pośrednictwem faksu ................................................................................................. .
(nr faksu)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej ……………………………………………………
(adres e-mail)

- telefonicznie ................................................................................................................... .
(nr telefonu)

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3) Wykonawca może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić,
4) Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować koszty całkowite związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia,
5) W przypadku składania oferty pisemnie należy ją złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i oznaczona Oferta na:

„Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza
od 14.06.2019 do 31.12.2019”.

5. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć do dnia 28.05.2019 r. do godz. 1100 na adres
zamawiającego Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
6. Sposób oceny ofert:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest Bogusław Czech, nr tel. 16/671-14-86
wew 29 e-meil - bczech@krzywcza.pl
*) niewłaściwe skreślić

