Piotrkowice Małe, 19.01.2018 r.
ZS. 272-2/2018

Zapytanie ofertowe
I.

Zamawiający:
Nabywca: Powiat Proszowicki ul: 3 Maja 72; 32-100 Proszowice
NIP 682-14-36-782
Odbiorca: Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych, 32-104 Koniusza
e-mail: zs@piotrkowice.edu.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zapytanie ofertowe dotyczy: „Dostawa nawozów mineralnych do
produkcji rolnej dla Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Saletra amonowa
9,0 ton
- Mocznik
3,3 tony
- Tarnogram
3,0 tony
- YaraMila Corn 7-20-28
6,5 tony
- YaraBela CAN 27 N
15,0 ton
- Yara sulfan 24 N
6,5 tony
3. Oferta powinna zawierać cenę netto za 1 tonę nawozu.
4. Oferta nie musi obejmować wszystkich pozycji.
5. Proponowany termin płatności: przelew 14 dni

III.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 26.01.2018 roku do 31.03.2018
roku.
IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
Do sporządzenia oferty Oferent może wykorzystać „Formularz
oferty”stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez upoważnioną osobę.

V.

Miejsce składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres : zs@piotrkowice.edu.pl
- poczty, poczty kurierskiej lub osobiście złożona w pok. nr 7 (sekretariat).
2. Termin składania ofert:

do 25.01.2018 r. do godz. 9:00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia
wyboru bez podania przyczyn.
VI.
Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
- cena 100 %.
VII.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
telefonicznie lub drogą e-mail.
VIII.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela, Bożena Rudek Tel. (012) 386-94-20

Dyrektor:
mgr Aneta Dziedzic

