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Znak sprawy: ZO/4/2019                                                                                    Szelment, dnia 18 marca 2019 r. 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

„Ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu 

elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z o.o. ” 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający: 

 WOSiR Szelment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16-404 Jeleniewo, Szelment 2   

                                                     zaprasza do złożenia ofert na:  

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa 12 godzinnej 

ochrony osób, obiektu i mienia w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej,  monitoringu elektronicznego z 

zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z 

o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

WOSiR Szelment sp. z o.o.,  

Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

Termin złożenia oferty : do dnia 26 marca 2019 r.  

Do godz 12:00 

Termin otwarcia ofert: 
Termin otwarcia ofert : w dniu 26 marca 2019 r.  

o godz.12:30 

Warunki płatności: Przelew , 30 dni 

Kryteria wyboru oferty: Cena -100% 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Gałażyn 

Sposób przygotowania oferty: 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego 

ogłoszenia. 

3. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej –

za pośrednictwem poczty, kuriera  i/lub   
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           złożona osobiście – na adres Zamawiającego: 

            WOSiR Szelment sp. z o.o. 

             Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

             Sekretariat do dnia 26 marca 2019 r. do godz 12:00 

4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.Oferta musi zawierać: formularz oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia 

6.W ofercie należy podać: kwotę netto i brutto za 

wykonanie zamówienia. Zaoferowana cena powinna 

uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

świadczonego przez okres i na warunkach określonych w 

ofercie Wykonawcy . 

7.Termin realizacji zamówienia: 

Od 01 kwietnia 2019 r. godz.24:00 do 31 grudnia 2019 r. 

godz. 24:00    

8.Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania firmy. 

W przypadkach uzasadnionych specyfiką 
przedmiotu zamówienia, dopuszcza się 
przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę. 
 

           TAK 

   NIE 

 

         

 

                                                                                                ……………………………………… 

     

                                                                                           Data i Podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

                                                                                                                                               


