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Wojew6dzki lnspektorat
Ochrony RoSlin i Nasiennictwa

w Olsztynic
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nliejscowoSc idataNazwa i adres Zamawiajqcego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojew6dzki lnspektorat Ochrony RoSlin iNasiennictwa w Olsztynie, ul. Kolobrzeska llA. l0-444 Olsztyn.
zwraca sig do Paristwa z proSbq o przedstawienie swojej oferry poprzez wypelnienie zal4czonego formularza
do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

l. l'rzedmiot zam6}1 ienia:

Przedmiotem zam6wienia s4 buty letnie i zimowe dla pracownikow oddziakiw granicznych Wojew6dzkiegr-r
Inspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Olsztynie, zgodnie z rozporz4dzeniem z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie umundurowania pracownik6w PIORiN oraz odznaki tej inspekcji (Dz. lJ. poz. 466).
Wykaz asortymentowy przedmiotu zamowienia stanowi zalqcznik nr I do zapytania ot'enowego.

2. l* aru nki realizacji dosta\r\:

Wykonawca wtasnym staraniem wykona i dostarczy niezbgdne materiaty do realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz udzieli l2 miesigczrej gwarancji na dostarczone obuwie wymienionq w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Miejscem dostarczenia przedmiotu zamowienia jest Wojew6dzki lnspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
w Olsaynie przy ul. Kolobrzeskiej ll A.
Koszty dostaw) ponosi Wykonawca.
Warunki platnoSci - w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
Zamawiaj4cy powiadomi telefonicznie wybranego Wykonawcq.

3. llo5d towaru:
Wedlug zalqcznika nr I do niniejszego Zapytania ofenowego

l. Termin realizacji zam6wienia
Temrin realizacji zamowienia 05.12,2022 r. od dnia podpisania umowy

5. K ryteria wvboru naj korzvst n iejszej ofertl- :

Jedynym kryterium oceny ofeny. kt6rym Zarnawiaj4cy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty w rym
postepowaniu jest cena brufto wyrazona w polskich zlotych. W kryterium tym Zamawiajqcemu zaleZy. aby
oferty przedstawialy jak najnizszy wskaznik ceny. Zamawiajqcy wybierze of'eng najkorzystniejsz4 spoirod
ofert spelniajqcych warunki opisane przez Zamawiaj4cego, przez co naleiry rozunriei ofertg z najnizsz4 cenq.

Je2eli Zamawiaj4cy nie moze dokonai wyboru of'erry najkorzysmiejszej ze wzglgdu na to. ze zostaly zlozone
ot'erty o takiej samej cenie, Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow, ktorzy zloali te of'erty. do zlozenia
w terminie okre{f onym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych. Wykonawcy. skladaj4cy oferry* dodatkowe
nie mog4 zaoferowad cen wy2szych ni2 zaot'erowane w zloinnych ofenach.
O wyborze oferty najkorzysmiejszej Zamawiajqcy powiadomi niezwlocznie Wykonawc6u. ktorzy zlozr-li
oferry-. Informacja zostanie umieszczona na stronie intemetowej Zamau iaj4cego.



6. Oferta powinna byd podpisana przez osobg lub osobv upowa2nione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiajqcego:
Anna Przeczewska
tel. 885 593 6l 3
e-mail: da<r lsztvnlOpiorin. qor .n l

E. Termin do kt6rego nale2y skladad oferty:
Oferty nalezy zlozyi w sekretariacie Wojew6dzkiego lnspektoratu Ochrony RoSlin iNasiennictwa w Olsztynie
przy ul. Kolobrzeskiej I lA. l0-444 Olsztvn lub przeslai pocaq elektroniczn4 pod adres:

\r i-olsa\ n'lrpi)rin.gov.pl do dnia l8 listopada 2022 r.

9. Spos6b platnosci:
Zaplata za dostarczony przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej po

dostawie odzieZy zawartej w zalqczniku nr I do Zapytania ofertowego w terminie do 7 dni od daty ich
oljzymania ptzezZamawiajqcego. Zaptata bgdzie dokonana przelewem na konto wskazzne przez Wykonawca.

10. Dodatkow€ informacje:
Zamawia.i4cy zastrzega sobie prawo uniewaArienia postgpowania na kazdym jego etapie bez podania
przyczyny oraz moZliwoSd niepodpisania umowy z wylonionym Wykonawcq.
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Zalqcznik - form ularz ofertorr)

nazwa i adres Dostawcy miejscou'oSi i data

FORMULARZ OFERTOWY

Of'erujemy nastgpu.i4ce warunki dostawy:

l. Cena:
a) Cena ofertowa (za caloi(, dostawy) . . . . . . . . . . . . ..zl brutto,

slownie .......... ..... .. ....... . ..21 brutto.

2. Ponadto. oSwiadczamy. 2e:

a) w cenie naszej oferty uwzglqdnione zostaty wszystkie koszty zwi4zane
z prawidlow4 realizacjq zam6wienia.

b) akceptujemy termin i warunki dostawy,
c) udzielamy gwarancji na dostarczony przez nas asortyment na okres: ..................



Zal. 7

Zam6wienie obuwia dla pracownik6w WIORiN w Olsztynie Oddzialu Granicznego w : Bezledach, Braniewie, Elblqgu w 2022r.

zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie umundurowania pracownik6w

Parlstwowej lnspekcji Ochrony RoSlin i Nasiennictwa oraz odznaki tej inspekcji.
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