
                                                    Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E
zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie:
„Renowacja dwustronna drewnianych drzwi zewnętrznych 

w budynku Ośrodka Kultury w Chobieni”
I. Zamawiający:
   Chobieński Ośrodek Kultury
   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. Opis przedmiotu zamówienia:

Odnowienie drewnianych drzwi zewnętrznych; wymiary: szer. 1,60 wys. 2,84 
w budynku Ośrodku Kultury w Chobieni 

III. Termin realizacji zamówienia:
      maj – lipiec 2015r.

IV. Warunki realizacji
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę a jego oferta nie 
będzie podlegała odrzuceniu.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na rachunku w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę. 
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 
złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. 
5. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 
określonych w niniejszym zapytaniu. 
6. Warunki gwarancji: min. 36 m-cy
V. Forma składania ofert
-Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz 
ofertowy. 
-Do oferty można przedłożyć posiadane referencje, certyfikaty dot. przedmiotu zamówienia.
-Do oferty można dołączyć zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
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 „Renowacja dwustronna drewnianych drzwi zewnętrznych w 
budynku Ośrodku Kultury w Chobieni” – w terminie    do 18.05.2015r. Godz. 15.00  

2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do 19.05.2015 r.  
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie. Informacje o 
rozstrzygnięciu będą dostępne na stronie www.bip.rudna.pl oraz www.chok-chobienia.pl 
4. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
VII. Kryteria wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto. 
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  tel. 76 8439-519, 
76 843-9509 

Dyrektor 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury
mgr inż. Katarzyna Przeworska

Chobienia dnia 11.05.2015

mailto:chok-chobienia@wp.pl
http://www.chok-chobienia.pl/
http://www.bip.rudna.pl/


Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego

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

„Renowacja dwustronna drewnianych drzwi zewnętrznych 
w budynku Ośrodku Kultury w Chobieni”

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP 692-23-02-008

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub 
roboty budowlane których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro

Nazwa i adres Oferenta

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

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

NIP…………………………………..… PESEL ......................................................................

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

lp. Nazwa zadania Opis Szt. Koszt. 
jednostkowy

neto zł

VAT Całkowity
koszt usługi

brutto zł

1 Renowacja dwustronna 
drewnianych drzwi 

zewnętrznych w Ośrodku 
Kultury w Chobieni

Odnowienie drewnianych 
drzwi zewnętrznych  
wymiary: szer. 1,60 

wys. 2,84 

1

Razem

Słownie do zapłaty: ( ...........................................................................................................................)

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
                                                          


