DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pszczyna, dn. 12.01.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
CET Sp. z o. o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
NIP 6520005490, REGON 003512077
zaprasza do przedstawienia oferty terminowo-cenowej na stworzenie wzornictwa w zakresie
opracowania opakowań i obwolut na maty i przewody grzejne MATEC.
Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w ramach Priorytetu 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym,
Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Zakup usługi związany jest z realizacją projektu pt.
Opracowanie i realizacja Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Cet Sp. z o.o., nr
projektu POIG.06.01.00-24-037/13.

Opis przedmiotu zamówienia
Materiały promocyjne zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp.

Przedmiot

1

Opracowanie opakowania na maty grzejne MATEC RUS

2

Opracowanie opakowania na przewody grzejne MATEC RUS

3

Opracowanie obwolut do przewodów grzejnych MATEC RUS

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia: CET Sp. z o.o., ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30.06.2015 r.

Sposób obliczania ceny
Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki
podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien
sporządzić ofertę podając cenę jednostkową netto, należny podatek VAT i cenę brutto,
wartość netto oraz brutto.

Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1.
2.
3.
4.
5.

Dane oferta (nazwa, adres, NIP);
Cenę przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto);
Opis przedmiotu zamówienia;
Termin realizacji zamówienia;
Termin ważności oferty.

Dodatkowo:
1. Oferent powinien sporządzić ofertę na stosowanym przez siebie formularzu ofertowym
lub formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być sporządzona pismem komputerowym.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, przy czym podpis lub
podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
Kryteria wyboru oferty
Cena (100%) – zamówienie będzie udzielone w oparciu o najbardziej optymalną
ekonomicznie ofertę, przy czym brana będzie pod uwagę wartość danej pozycji 1
(poszczególnych elementów), nie wartość całej oferty.
Miejsce, sposób i termin składania oferty
1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą tradycyjną lub
kurierem na adres Zamawiającego lub elektronicznie na wskazany adres poczty
elektronicznej kable@cet.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2015 r. Decyduje data wpływu do firmy.
Rozstrzygnięcie/ wybór oferty
Rozstrzygniecie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 14 dni od daty zakończenia
terminu składania ofert.
Sposób udzielania informacji i wyjaśnień
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Edyta Smusz,
tel. 32 449 15 00 wew. 358, edyta.smusz@zamel.pl.
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w całości
lub w części bez podawania przyczyny;
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne pozycje
zapytania ofertowego;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym
dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień;
4. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty
prowadzenia negocjacji i jest skierowane do wielu adresatów.

1

Za pozycję przyjmuje się: poz. 1. Opakowania na maty grzejne, poz. 2. Opakowania na przewody
grzejne, poz. 3. Obwoluty do przewodów grzejnych

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Oferta dla

CET Sp. z o. o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
NIP 6520005490, REGON 003512077

Miejsce realizacji zamówienia

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna

Dane oferenta
Pełna nazwa firmy
Adres
NIP
Osoba do kontaktu w sprawie oferty
Imię i nazwisko
Nr telefonu
e-mail

Dodatkowe informacje
Data wystawienia oferty
Miejscowość
Oferta ważna do
Termin realizacji zamówienia
Podsumowanie
Wartość oferty netto
Wartość oferty brutto
Waluta oferty (EUR/ PLN)
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PRZEDMIOT OFERTY

Lp
.

Cena
netto

Nazwa

1

Opracowanie opakowania na maty grzejne MATEC RUS

2

Opracowanie opakowania na przewody grzejne MATEC RUS

3

Opracowanie obwolut do przewodów grzejnych MATEC RUS

VAT
(stawka %)

Cena
brutto

Wartość
netto

RAZEM

Oświadczam, iż urządzenia spełniają parametry określone w zapytaniu ofertowym z dnia 13.12.2013 r.

Pieczęć firmowa

Podpis czytelny/ pieczęć imienna + podpis
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Wartość
brutto

