
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Słupca, dnia 21 marca 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zamawiający: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Gółkowie  
Gółkowo 31 
62-400 Słupca 
e-mail: apjfd@wp.pl 
 

 

Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  z 2017 r. 
poz.1579 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: 
 
Zakup i dostawę 12 sztuk stołów do świetlicy wiejskiej w Gółkowie. 
Zakup stołów związany jest z realizacją projektu pt: „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego- warsztaty z rękodzielnictwa”, realizowanego w ramach Projektu Grantowego, 
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. 

 
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
1. Oznaczenie sprawy: OSP.G. 1.2018 
2. Zamówienie obejmuje: zakup i dostawę stołów 12 sztuk o wymiarach 200 cm długości i 100cm 

szerokości, blat minimum 28 mm, maksimum 30mm. 
3. Oferty należy złożyć elektronicznie w formie e-maila lub przesłać pocztą na adres: Ochotnicza 

Straż Pożarna w Gółkowie, Gółkowo 31, 62-400 Słupca; pocztą elektroniczną na adres 
apjfd@wp.pl do dnia 29.03.2018 r. do godz. 15.00.  

4. Zawartość oferty: 
        4.1 wypełniony formularz ofertowy. 
5. Termin realizacji wraz z dostawą na miejsce do 13 kwietnia 2018 r.  
6. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 

- cena 100% 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto  
za wykonanie całego zamówienia, otrzymując największą liczbę punktów. 

7. Zasady obliczenia i przyznawania punktacji: 
Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę 
punktów wynikającą z działania: 

P(x) = (C(min):C(x))x 100 

P(x) - Liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x” za kryterium „Cena” 

C(min) – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert 

C(x)) – cena oferty „x” 

8. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumienie się  

z Wykonawcami za pomocą telefonu. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona 

jest Pani Daniela Rutkowska, tel. 728 508 187 

9. Lista załączników: 
9.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

/-/ Romuald Rewers  

Prezes OSP Gółkowo 
(imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 


