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Załącznik Nr 1 

 

                                                                                                                    Szelment, dnia 26.11. 2020 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający: WOSiR Szelment Sp. z o.o.,  16-404 Jeleniewo, Szelment 2   

zaprasza do złożenia ofert na:  

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług prania na rzecz 

WOSiR Szelment Sp. z o.o., w zakresie: prania bielizny pościelowej 

oraz innego asortymentu (koce, poduszki, kołdry, narzuty i inne). 

Wykonawca będzie świadczył dodatkowo usługę prania odzieży 

przeznaczonej do rozgrywek paintball. Usługi będą wykonywane z 

pełnym wykończeniem, tj. praniem, maglowaniem i ewentualnym 

prasowaniem. 

Kod CPV: 983100009 

Termin realizacji zamówienia:  1. 01.01.2021 r. -31.12.2021r. 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

2. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej–za 

pośrednictwem poczty, kuriera i/lub złożona osobiście,                                      

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres Zamawiającego: 

                        WOSiR Szelment Sp. z o.o. 

                        Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

                        do dnia 26.11. 2020 r. do godz. 11:00 

 

Termin otwarcia ofert: 26.11.2020 godz. 12.00 

Warunki płatności: 
Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w 

terminie 14 dni od dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

Kryteria wyboru oferty: 
Cena         

100 % cena 100 % 
 

Osoba upoważniona do kontaktu  z 

Wykonawcami: 

Mariola Kalinowska 

e-mail: biuro@wosir-szelment.pl 

Sposób przygotowania oferty: 

 

1. Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania. W formularzu ofertowym powinny 

być wypełnione wszystkie wymagane pola, w szczególności oferta 

powinna zawierać: 

a) być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej 

do reprezentowania  Wykonawcy 

b) zawierać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta, 

c) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres          

e-mail osoby wyznaczonej do reprezentowania Wykonawcy. 
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2. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć : 

a) oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym i 

kapitałowym z Zamawiającym 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta (jeśli dotyczy) 

3. Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone pieczęcią 

firmową oferenta i podpisem osoby   upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do: 

 

a) Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 

b) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 

przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego 

c) Wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień 

formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, 

stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,  

d) Poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny ( za zgodą 

Wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy 

składający oferty, 

e) Poprawy oczywistych omyłek pisarskich 
W przypadkach uzasadnionych 

specyfiką przedmiotu zamówienia, 

dopuszcza się przeprowadzenie 

negocjacji z Wykonawcą, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę. 

       X     TAK 

□      NIE 

 


