
Rudna 24.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup osłon na grzejniki

 do Przedszkola Gminnego w Rudnej.

                Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO zgodnie 
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych          

 (Dz .U. z 2018r., poz.1986 ze zm.)ustawy nie stosuje się

I . Zamawiający:    

Gmina Rudna   
ul. Pl. Zwycięstwa 15  
59 - 305 Rudna    
Przedszkole Gminne w  Rudnej                                                    
ul. Polna 3 D                                                                                                                         
59-305 Rudna                                                                                                                           
Tel. 76 846 40 52                                                                                              
NIP : 692-22-57-466
REGON: 390647558           
                                                                                                      
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 35 szt osłon frontowych na grzejniki w budynku Przedszkola
Gminnego w Rudnej. Osłony mają być wieszane na grzejnikach na specjalnych uchwytach. Wzór:
fale,  kolorystyka  do  uzgodnienia  z  zamawiającym.  Wymiar  grzejników w Załączniku  Nr  1  do
zapytania ofertowego. Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 12 miesięcy.

III. Termin realizacji zamówienia:                                                                                                      
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy   
                                                                                                                       
 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 następować będzie przelewem na konto podane na rachunku w ciągu 14 
dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.                        
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna 
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.        
5. Przedszkole Gminne w Rudnej zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku 
naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.    
                                                           
 V. Forma składania ofert                                                                                                          
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 i dostarczyć do Przedszkola 
Gminnego w Rudnej :  mailem  na adres : kadry@przedszkolerudna.pl , osobiście lub pocztą na 
adres: Rudna  ul. Polna 3D, 59-305 Rudna, z dopiskiem "Zakup  i montaż osłon na grzejniki w  
Przedszkolu Gminnym w Rudnej."w terminie do 02.10.2019 r.                                                          
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową.    
4. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

mailto:kadry@przedszkolerudna.pl


 VI. Kryteria wyboru oferty
  Kryterium oceny ofert : 100% cena brutto.    
                                                                             
 VII. Opis sposobu przygotowania oferty                                                                                       
W ofercie należy podać cenę brutto oraz oferta musi zawierać nazwę , numer NIP, Regon, oraz dane
kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta.                                                 
Osoba do kontaktu: Pani Aneta Rębilas
Numery telefonu do kontaktu: 76 8464052

                                                                                    Dyrektor    
                                                                                          Przedszkola Gminnego w Rudnej   
                                                                                                 Elżbieta Jędrzejewska     

                                                                                                                                 
                                                                                                                 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  informuję,  iż  administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Przedszkole

Gminne w Rudnej. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy pod adresem e-mail:

iodo@nsi.net.pl. Celem zbierania danych jest przyjęcie Państwa oferty zgodnie z ustawą z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177) na podstawie art. 6 ust

1  pkt  c  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016r.

Przysługuje  Pani/Panu  prawo dostępu  do treści  danych oraz  ich  sprostowania,  a  także  prawo

sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony

Danych  Osobowych.  Państwa  dane  nie  będą  poddawane  profilowaniu,  ani  przekazywane  do

Państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Państwa oferty.  
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