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Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu WND-RPLD.03.02.00-00-139/11 planujemy dostawę taboretów 
grzewczych elektrycznych o mocy do 9 kW (3 szt.). Zgodnie z Zasadami udzielania zamówień dla 
beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, przekazujemy zapytanie ofertowe 
dotyczące ww. urządzeń. 

Zwracamy si ę do Państwa z uprzejm ą pro śbą o dokonanie wyceny i zło żenie oferty dla 3 szt. 
ww. urz ądzeń za pomoc ą załączonego formularza . Prosimy o podpisanie go przez osobę 
upoważnioną do złożenia oferty oraz odesłanie go do naszej firmy w jeden ze sposobów podanych 
poniżej: 

1) faksem na nr 42 679 28 24, lub 

2) w formie elektronicznej (np. zeskanowany dokument) na adres: janusz@garmazeria-smak.pl, lub 

3) listownie na adres: PPHU Janusz Socha, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź. 

Na ofertę od Państwa oczekujemy do 31.03.2014 r. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Janusz Socha 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 03 
na taborety grzewcze elektryczne o mocy do 9 kW (3 szt.) 

Szanowni Państwo, 

W projekcie WND-RPLD.03.02.00-00-139/11 realizujemy procedurę wyboru dostawcy urządzeń do 
produkcji wyrobów garmażeryjnych i zapraszamy do złożenia oferty. 

1. Zamawiającym jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Socha, 
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, NIP 726-000-53-92, REGON 470531064. 

2. Tytuł realizowanego projektu brzmi „Smak innowacji”. 

3. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013, osi priorytetowej III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, działanie III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

4. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 14 000,00 €. 

5. Dostawca urządzeń do produkcji wyrobów garmażeryjnych w ramach niniejszego zamówienia 
zostanie wybrany w trybie konkursu ofert, w oparciu o ocenę jednego kryterium: najniższej całkowitej 
ceny oferty w zł netto, która stanowić będzie końcową cenę oferty. Rozpatrzone zostaną jedynie oferty 
spełniające wymagany parametr jakościowy, w sposób nie faworyzujący jakiegokolwiek 
zainteresowanego producenta lub dostawcy i nie utrudniający uczciwej konkurencji. 

6. Oferty należy składać w formie pisemnej w miejscu podanym w punkcie 1 powyżej lub w formie 
elektronicznej na adres janusz@garmazeria-smak.pl, wykorzystując załączony w tym celu formularz. 
Ostateczny termin wpływu oferty na ww. adres lub do skrzynki e-mailowej upływa dnia 31.03.2014 r. 

7. Ocena ofert nastąpi w dniu 01.04.2014 r. w siedzibie Zamawiającego podanej w punkcie 1. 
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaproponował w ofercie najniższą cenę w zł netto 
i spełnił wymagany parametr jakościowy. 

8. O wyniku oceny ofert i udzielonym zamówieniu Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów 
niezwłocznie po zakończeniu oceny. Z Oferentem, któremu zostanie udzielone zamówienie, zostanie 
podpisana umowa określająca jej strony, cenę zamówienia, sposoby i terminy płatności i realizacji 
zamówienia, ewentualne kary za niedotrzymanie warunków umowy. 

9. Ostateczny termin wykonania zamówienia ustala się na 30.06.2014 r. 

10. W celu zapewnienia wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny, podczas wyboru 
wykonawcy Zamawiający: 

10.1. Podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym wyborze dostawcy i wybranej, 
najkorzystniejszej ofercie w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej. 
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10.2. Wszystkim potencjalnym dostawcom gwarantuje jednakowe warunki udziału w postępowaniu 
i ocenę ich oferty według kryterium podanego w punkcie 5. 

10.3. Dokumentuje w formie pisemnej przebieg całej procedury wyboru dostawcy urządzeń 
i podejmuje wszelkie starania w celu zachowania jej bezstronności i obiektywności. 

10.4. Przestrzega „Zasad udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani 
do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków osi 
priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” oraz odpowiednich przepisów prawa 
krajowego i wspólnotowego. 

Z poważaniem, 

Janusz Socha 
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OFERTA DOSTAWY URZĄDZEŃ 

W odpowiedzi na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące wyceny dla dostawy taboretów 
grzewczych informujemy, że koszty dostawy 3 szt. urządzeń spełniających poniższe parametry 
i kryteria wynoszą: 

Kategoria wydatków Parametry Cena netto zł 

Taboret grzewczy elektryczny 
(3 szt.) 

 
Moc cieplna:   do 9kW 
 

 

 

Z poważaniem, 


