Słupsk, 12.03.2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE – CENOWE
Zamawiający:
Stowarzyszenie „Nasza Krępa”
Krępa Słupska, u. Słupska 7
76-200 Słupsk
Zapytanie dotyczy realizacji projektu "Małpi gaj, czyli miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe dla turystów
i mieszkańców miejscowości Krępa Słupska" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji
odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów. Niżej wymienione elementy są
niezbędne w realizacji projektu.
Przedmiot zapytania:
1. Ławka z oparciem - 1 szt.
2. Kosz na śmieci – 1 szt.
3. Ścianka wspinaczkowa potrójna (standard) – 1 szt.
4. Zjazd linowy (standard plus) – 1 szt.
5. Drążki gimnastyczne podwójne (standard) – 1 szt.
6. Linarium stożek – 1 szt.
7. Pomost z klockami z dwoma trapami – 1 szt.
8. Montaż wymienionych elementów w terenie – 1 usługa
Parametry elementów będących przedmiotem zapytania określono w załączonej do zapytania karcie technicznej.
Zamawiający zastrzega sobie, iż jedyna akceptowalna forma płatności to płatność przelewem.
Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
osobiście/faksem/pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Nasza Krępa”, Krępa Słupska
ul. Słupska 7, 76 – 200 Słupsk; naszakrępa@gmail.com; tel/faks. 59 84 72 601. Oferta powinna zawierać nazwę
i adres oferenta, cenę netto i brutto odpowiadającą każdej z powyższych pozycji oraz warunki płatności. Termin
składania ofert mija 26.03.2013 r.
Zaproponowane ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia będą stanowiły kryterium wyboru
oferty. Każda przedstawiona oferta, która nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego (np. będzie obejmowała
inne parametry wymienionych elementów lub nie zostanie sporządzona na załączonym formularzu) nie zostanie
wzięta pod uwagę.
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Załącznik nr 1.

Formularz ofertowy
Nazwa oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres lub siedziba Oferenta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu:

Adres email:

……………………………………….

……………………………………………

Numer NIP:
……………………………………….

Przedmiot zapytania:
1. Ławka z oparciem - 1 szt.
2. Kosz na śmieci – 1 szt.
3. Ścianka wspinaczkowa potrójna (standard) – 1 szt.
4. Zjazd linowy (standard plus) – 1 szt.
5. Drążki gimnastyczne podwójne (standard) – 1 szt.
6. Linarium stożek – 1 szt.
7. Pomost z klockami z dwoma trapami – 1 szt.
8. Montaż wymienionych elementów w terenie – 1 usługa
Szczegółowe warunki zamówienia (inne informacje mogące mieć znaczenie dla wyboru Oferty):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Oferowana kwota netto: …………………………(słownie:…………………………….……………………………….)
Oferowana kwota brutto: …………………………(słownie:…………………………….……………………………….)
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