Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Szczecin, dnia………………………….
nr ref (jeśli nadano): ………………………………………………………………

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
WFOŚiGW w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia
zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto i nie podlega przepisom
ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.:
………………………………………………………………………………………………………….

Dostawa/usługa/robota budowlana1
Zamawiający:

I.

Opis przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr…. do niniejszego
zapytania.

III.

Termin realizacji zamówienia: ………………………...

IV.

Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:

V.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
……………………………………………………………….

VI.

Termin składania ofert upływa z dniem ……………. r. godz. …………….

VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ………………… r. godz. ……………………... w …………………….
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
IX. Miejsce i sposób złożenia oferty:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
X.

Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XI.

Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XII. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1

Nie potrzebne skreślić

XIII. Informacje dotyczące ofert wariantowych lub częściowych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XIV. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Zawarcie
umowy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XV. Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym:
1. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przy niniejszym
zamówieniu wymaga zachowania pisemności.
2. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Zamawiający udzieli na piśmie wyjaśnień – niezwłocznie, jednak nie później niż na ……. dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na ………. dni przed upływem terminu
składania ofert.
Odpowiedź zostanie przesłana wykonawcy drogą elektroniczna na adres e-mail wskazany w
złożonym zapytaniu.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
XVI. Pozostałe informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego o cenę:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim
przypadku żadne roszczenia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym
oraz innych informacji jakie uzyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia bez względu
na sposób i formę ich utrwalenia oraz pozyskania.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o cenę jest prowadzone
zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr ………………….. z dnia …………………………. r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł
netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na
stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie.

……………………………………………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

