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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ l MONTAŻ (INSTALACĘ) REGAŁÓW
PALETOWYCH DO MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWAI\IIA

1. zAMAwIAJĄcY
Madejski Spółka Jawna
ul. Makuszyńskiego 28
31-752 Kraków
TęI: t2 643 67 6'l
F ax:. 12 683 96

42

info@madejski.com.p1

2. oPI§ PRZEDMIoTU ZAMÓWIEMA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest: do§tawa

i

monta]ź (in§talacia) regałów Daletołrych

do magaz}Tu wysokiego skladowania.
2.2 Szłzegółow opis przedmiofu zamówienia okeśla plojekt regałów stanowiący
ZaĘcznik nr 1 do niniejszego zap}tania.
2.3 w ftzie ńożeńa ńęcej niż jednej ofety pTzez wykonawcę, wszystkie złożoneprzez
niego ofefiy podlegają odmrceniu.
2.4 Wykonanie przędmiofu zamówięnia będzie realizowane ze środków własnych
Zamawlajryego.
2.5 O udzielenie niniejszego zamówieńa mogąubiegać się wykonawcy,kńrzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonl,rłania określonej działalnościlub czynności
objętych przedmiotem zanówięnia jeżęli ustawy nakładają obowią4ek posiadania
takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę
doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolq,mi do wykonania zamówienią
c) znajdują się w s),tuacji ekonomicznej finansowej ząpęwniająpej należ}.te
wykonanie zamówienia-

i

i

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Planowany ostateczny termin realizacji zamówienia: 31-05-2013r.

4. ISToTNE PosTANowIENIA I_rMowY
4.1Na przedmiot realizaŁji zamóńeńa Wykonawca udzieli minimum 5łetniej
gwarancji licząc od daty podpisania protokofu odbioru przez Zamańającego za
nalężycie \łykonanę zadania.
4.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisernnej (e-mail, fax, list
polecony, pismo żożoneosobiście) o wyjaśnienie tręścizap}.tania ofeltowego. ze
stTony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjŃnień jest Grzegorz
Madejski (email: g.madęjski@oą!ęiskiporrrp1. tel. 602 330 819.

5. SPosÓB PRzYGoTowYwANIA oFERTY.
5.1 Wykonawca powinien spożądzić ofeńę w języku polskim,
5.2 Oferta musi zawiemć:

a) Pełną nazwę

ofelenta

z dan}łni umożliwiającyrni kontalt przy pomocy

telefonu,

faksu i mailą

b) Cenę

oferowaną za wykonanie kompletnego zadania podaną w formię nętto lub

brutto.

pozostającej w dyspozycji Wykonawcy
peŁrienia obowiązków kięrorłnika robót,
d) Tęrmin ważnościofeńy powinien wynosić minimum l 4 dni od

c) Wskazanie osoby

i

przewidzianej do

dŃ

:e: ńoż:r,ńa,

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
6.1 ofęrta ,wraz ze wszystkimi integralnyni załączfkami, powirma być żożona
osobiście pTzez Oferenta w zAt*ńętej kopercie, w biurze Zamawiającego, bądź
wysłana mailem na adres podany pźez ofelenta.

6.2 Termin składania ofeń upb,\ a25.11,2011r.

ofelty złożonępo tęrminię zostanązwlócone Wykonawcy.
6.4 Zarlańa:ący zastzęga sobie, po otwaxciu ofert, prawo do Ządania od Wykonawców
dodatkotłych wyjŃnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.3

7. KRYTERIA ocDl,{Y oFERT
7.7Do reallzacli zamówięnia zostanie wybrany wykonawcą który zaoferuje najnizszą
cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, ajego ofeńa nie zostanie odżucona.

W wlpadku złożniawięcej niż jeden oferty o tęj samej najnżej cenie, Wykonawcy
żostaną wezwarri prznz z,amańającego do źożęniaofert dodatkowych lub zostaną
zaproszeni do negocjacji.
7.2 Doda&owym krytęńWn jęst zgodność ofęlty z zŹ'pisarri zĘr"Lanią ofęrtowęgo.
7.3 Doda&owyn kryteńum j eśjakośćzaproponowanych wyroMw.

{
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8. PRZESŁANKI ODRZUCEMA OFERT
8.1 Zamawiający odrzuci

ofeĘ jeżeli:

a) jej teśćnie będzie odpowiadać

b)
c)
d)

tręśaiz zap}tania ofertowego,

znstańe złożotnprzez wykonawcę wyHuczonego z udziału w postępowa] u,
zostanie złożona po terminię składania ofe(
będzie niewaźna na podstawie oĘbnych przepisów.

9. ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT
9.1

Wykonawcą którego ofęrtą zostanię rranana

za

najkorzysbdejszą zostanie

powiadomiony odrębnię o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
9.2 Zar..Lańa:Ny zaśtzegasobie prawo do podjęcia negocjacji z ofęręntęm, którego oferta
zostanie wybrana w pr4padku gdyby zaofelowana cena przekloczyła wańość
przewidzianą W budżecie Plojekhr na zńĄIrie oftz za§trzęga §obię pTawo do
od§Ę)ięnia od udzielenia zamówienia w w}padku nięuzyskania porozumienia w
toku prot?dżonych negocjacji.

10.

zAŁĄczNIKI

Załqpmik nr 1: Projękt regałów paletowych wmz z ich zabezpieczeniami.
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