Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie mebli biurowych dla
projektu “Moto Mobi”

ZAPYTANIE OFERTOWE: Na wykonanie biurek (2szt.), szafek na dokumenty (3szt.) na
potrzeby prowadzenia projektu „Moto Mobi”- aplikacja do zarządzania pojazdami, jako
innowacyjna platforma komunikacji marketingowej dla firm motoryzacyjnych”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/działanie 8.1
ZAMAWIAJĄCY
Fortunato Tomasz Stancelewicz
Adres: ul. Klaudyny 32, lok. 100; 01-684 Warszawa
Telefon: 772 100 317, email biuro@motomobi.net
REGON:143435282, NIP: 1182034300
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie biurek (2szt.), szafek na dokumenty (3szt.) na
potrzeby prowadzenia projektu „Moto Mobi”- aplikacja do zarządzania pojazdami, jako
innowacyjna platforma komunikacji marketingowej dla firm motoryzacyjnych”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka/działanie 8.1
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA





Regał otwarty o wymiarach: wysokość 192 cm; szerokość 70 cm, głębokość 40,5 cm
– korpus dębowy, szt. 1
Regał z drzwiami o wymiarach: wysokość 192 cm; szerokość 70 cm, głębokość 40,5
cm, korpus dębowy, szt. 1
Regał z drzwiami o wymiarach: wysokość 192 cm; szerokość 70 cm, głębokość 40,5
cm, korpus dębowy, szt. 1
Biurko o wymiarach: wysokość 77 cm; szerokość 120 cm; głębokość 60; dębowe z
szufladami, szt. 2

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać firmę Oferenta, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
- być opatrzona pieczątką firmową,
- być podpisana czytelnie przez umocowanych reprezentantów Oferenta,

- zawierać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w przypadku odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.

3.
4.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biuro@motomobi.net, do dnia 14.08.2013 r., lub dostarczona osobiście lub przesłana
pocztą na adres Fortunato Tomasz Stancelewicz ul. Klaudyny 12 lok. 01-684
Warszawa.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.08.2013 r., a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony nie później niż do godziny 12:00 tego
dnia na stronie internetowej pod adresem www.motomobi.net
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.motomobi.net

OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.motomobi.net
OSOBA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Dodatkowych informacji udziela Sylwia Zagórska pod numerem telefonu 0 504 895 887 oraz
adresem email: biuro@motomobi.net
INFORMACJE DODATKOWE
1. Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn zm.).
2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz
innych właściwych przepisów prawnych.
ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

FORMULARZ OFERTY – WZÓR
Fortunato Tomasz Stancelewicz
ul. Klaudyny 32, lok.100
01-684 Warszawa
email: biuro@motomobi.net
Dane oferenta:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
FORMULARZ OFERTY
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie biurek (2szt.), szafek na dokumenty (3szt) w
ramach projektu „Moto Mobi” - aplikacja do zarządzania pojazdami, jako innowacyjna
platforma komunikacji marketingowej dla firm motoryzacyjnych”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka/działanie 8.1
Składam ofertę wykonanie biurek (2szt.), szafek na dokumenty (3szt.) w ramach ww.
projektu, zgodnie z wymaganiami i kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym z dnia 1
sierpnia 2013 r.
Oferuję wykonanie biurek (2szt.), szafek na dokumenty (3szt.) w ramach ww. projektu
według następującej stawki:
wynagrodzenie łączne – ryczałtowe netto […] (słownie:….).
Zapewniam wykonanie zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim
zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń jak również oświadczam że jestem związany
złożoną ofertą, przez czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym.
Data:…………………………………………
…………………………………………
pieczęć i podpis oferenta

