
FORMULARZ - OFERTA 
do Zapytania ofertowego

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto pn:

Zakup i dostawę narzędzi i materiałów – letnie warsztaty artystycznej  dla CHOK w 2015r.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP 692-23-02-00, tel. 76 8439-519, 
chok-chobienia@wp.pl
Nazwa i adres Oferenta

……............................................……………………………………….………………

adres …….................................................................……… …………………..............

NIP……...........................…………... REGON.............................................................

tel./fax ………...............……..……… e-mail. ….….............................…..…………..

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE jm. Przewidywana 
ilość

CENA 
jednostkowa 
brutto  w zł

CENA 
brutto w  zł 

Uwagi 

1 Glina MA kg 300

3 Glina  LPB +B kg 30

4 Glina ROT kg 20

5 Masa ceramiczna Dudziak (pacz. Po 10 kg kg 200

6 Masa ceramiczna MAK kg 100

7 Duży drewniany wałek do ciasta z rączką Szt. 6

8 Oczka do ściągania gliny Kpl 7

ogółem

Koszty przesyłki/dostawy

Rabat 

RAZEM 

Termin obowiązywania oferty Do 31.08.2015

Słownie złotych: ......................................................................................................................

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z 
wymogami zapytania ofertowego i są cenami ostatecznymi. 
2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne 
informacje potrzebne do przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

……..............................……….. ………………………………………….
                  Miejsce i data Podpis i pieczęć Oferenta

mailto:chok-chobienia@wp.pl


ZAPYTANIE   OFERTOWE 

Zakup i dostawę narzędzi i materiałów – letnie warsztaty artystycznej
 dla CHOK w 2015r.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro. 

Chobieński Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na zakup, dostawę i montaż wyposażenia
I. Zamawiający

Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel. 76 843 95 19, 76 843 95 09 
fax 76 843 95 19
NIP: 692-23-02-008
REGON: 390950200

II. Przedmiot zapytania ofertowego 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych narzędzi i materiałów do prowadzenia letnich warsztatów 
artystycznych (malarskich, ceramicznych, rzeźbiarskich witrażu) , zgodnie z wykazem cenowym – asortymentowym, 
zawartym w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. 
III. Termin realizacji 

1. Dostawy będą zrealizowane w terminie do 2.07.2015 r.  na podstawie udzielonego zlecenia
2. Dostawa realizowana będzie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. 59-305 Rudna, Chobienia ul. 

Rynek 6 w godz. 12-20, ewentualnie w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym 
godziny zamówionych artykułów.

IV. Warunki realizacji 
1.Artykuły dostarczone zostaną na koszt Dostawcy, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego w formie 
pisemnej, przesłanej faksem lub milem.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Oferenta i dostawy zamówienia.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert 
nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania 
zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz pozostawienia zapytania ofertowego bez wyboru Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega, że ilość artykułów wskazana w wykazie cenowo – asortymentowym zamówienia są 
ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej 
oferty.
6. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w 
niniejszym zapytaniu. 
V. Forma składania ofert 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
VI. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

– email na adres: chok-chobienia@wp.pl, osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 
z dopiskiem „Oferta na materiały- letnie warsztaty artystyczne 2015” 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 23.06.2015 r. 
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 
VII. Kryteria wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.
Zaoferowana cena może być negocjowana (w dół) w następujących przypadkach: 

– najniższa zaproponowana cena będzie taka sama u 2 lub więcej oferentów,
– złożone oferty przekraczać będą wartość planowanego zakupu,

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto oraz wartość, zgodnie z podanymi jednostkami miary. 
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Katarzyna Przeworska 76 8439-519, 76 843-9509 
                                                                                                            

      Dyrektor 
                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury
                                                                                                                                   Katarzyna Przeworska
Chobienia dn. 18.06.2015r.
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