Załącznik nr 1 do polecenia służbowego z dnia 24.10.2016r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU OFERT
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
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Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765
Tel. 77 454 25 97; Fax 77 454 56 10
www.fundacja.opole.pl
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie odpowiedzi na
pytania oferenta: frssek@fundacja.opole.pl.
Dostawa artykułów spożywczych dla Fundacji Rozwoju Śląska
- Realizacja zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych zgodnych
z poniższą specyfikacją:
- Kawa ziarnista Lavazza Crema, 1kg – 12 szt.
- W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także transport i rozładunek przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę do pomieszczeń wskazanych przez przedstawiciela
Zamawiającego;
- Towar musi być dostarczony w opakowaniach fabrycznie zapakowanych;
- Przedmiot zamówienia będzie realizowany w jednej dostawie na podstawie
telefonicznego uzgodnienia terminu dostawy;
- Termin realizacji zamówienia: do 3 dni od daty podpisania Zlecenia między
Zamawiającym a Wykonawcą;
- Odbiór przedmiotu zamówienia przeprowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego
i obejmuje: sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem, sprawdzenie ilości
dostawy;
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanym przez Wykonawcę
przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w terminie do
3 dni roboczych, bez dodatkowego wynagrodzenia.
- Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Do 4.11.2016r.
Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny oferty 100% cena – Zamawiający wybierze najkorzystniejszą pod
względem cenowym ofertę. Wartość wynagrodzenia brutto ((najniższa cena z pośród
złożonych ofert/ cena badanej oferty) x 100 pkt.)
Zamawiający przy ocenie ofert będzie brał pod uwagę łączną cenę stanowiącą sumę
wszystkich pozycji.
Termin końcowy składania ofert: do dnia 28.10.2016r. (piątek).
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po terminie podlegają

„Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.”
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odrzuceniu.
- oferta powinna być wypełniona zgodnie z wzorem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze;
- cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, wyrażona cyfrowo i słownie;
- każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny
w języku polskim;
- cena zawarta w ofercie jest obowiązująca przez co najmniej 14 dni od momentu
złożenia oferty przez wykonawcę;
- Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień / uzupełnień
dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty.
Sposób składania Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:
ofert (adres
frssek@fundacja.opole.pl
mailowy, nr
lub w formie wydruku w siedzibie
faksu)
Fundacja Rozwoju Śląska
Ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
Z dopiskiem: „Nabór ofert – dostawa artykułów spożywczych”
Forma płatności
Przelew na podstawie F VAT, termin oraz szczegóły zamówienia określać będą
odrębne ustalenia po wyborze Oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Między Zamawiającym, a Wykonawcą zawarte zostanie Zlecenie określające szczegóły
realizacji zamówienia.
Informacje
Negocjacje z Oferentami:
dodatkowe
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zlecenia
zamówienia, w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych
negocjacji;
- Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty
w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
odmówił podpisania umowy lub gdy podpisanie zlecenia z takim Oferentem stało się
niemożliwe z innych przyczyn;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od
ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Odrzucenie Oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia o naborze;
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Ogłoszeniu, jako termin
końcowy składania Ofert;
Pozostałe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia przed terminem
składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyny.
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza, o fakcie wyboru Oferty.
Opole, 24.10.2016 r.
Sposób
przygotowania
oferty:

„Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa.”

