Rzeszów, dnia 10 maja 2019 r.
OA. 261.33/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Dane Zamawiającego:
Rzeszowski Dom Kultury
ul. Staromiejska 43a
35-231 Rzeszów
NIP: 5170310021
REGON: 180512890
2. Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów do PLASTYKI na rok 2019 (wg Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego).
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia.
Proszę o przygotowanie niniejszego zapytania ofertowego (uzupełnienie tabelki znajdującej się
w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego) oraz przekazanie go zamawiającemu wraz z danymi
kontaktowymi:
1. Pocztą na adres: Rzeszowski Dom Kultury ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów,
2. Osobiście: Sekretariat Rzeszowskiego Domu Kultury,
3. E-mail: joanna.pelczar@rdk.rzeszow.pl

do dnia 23.05.2019 r. do godziny 12:00
Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Przesłanie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem
oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.
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Kryterium wyboru oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia).
Termin i miejsce wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: rocznie, w ciągu 14 dni od przesłania zamówienia
rocznego.
Wykonawca zapewni dostawę wszystkich wymienionych artykułów w ilości zgodnej
z zamówieniem na adresy podane w zamówieniu rocznym.
Brak wyceny jakiegokolwiek artykułu spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych
(nie dopuszcza się składania ofert częściowych).
Sposób wyboru ofert, porozumienia się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo
„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres wskazany w punkcie „Dane Zamawiającego” jako adres
do korespondencji.

Dodatkowe informacje:
1. Proszę o podanie ceny jednostkowej i całościowej.
2. Płatność za zakup będzie realizowana na podstawie faktury dostarczonej przez
wykonawcę: Faktura z terminem płatności 21 dni.

Osoba do kontaktu:
Anna Prucnal
tel. 507 159 088
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