
Nieruchomości Investment Consulting      Karlikowo 02-11-2018 
Piotr Okoń 84-110 Krokowa Karlikowo 

ul. Leśna 1 

 

Zapytanie ofertowe 3/2018 

do umowy:  00077-6523.2-SW1110099/17/18 

w oparciu o zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach 

Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty hali namiotowej . 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:   

hala namiotowa stalowa o szerokości 24 m długości 45 m wysokość ściany bocznej 4,5 m – 

konstrukcja stalowa, ściany z płyty warstwowej 4 cm, dach dmuchany, stajnia Karlikowo, ul. Leśna 

1 dz. nr 225/2, 33/2 

 

2. Kryteria oceny oferty: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Cena brutto – 100 % 

Termin wykonania do dnia: 31.12.2018 

 

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Termin składania 

ofert upływa w dniu 19-11-2018 o godz. 15.00. Oferta może być przesłana za pośrednictwem 

poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście. Oferta która wpłynie po 19-11-2018 po godz. 15.00 nie 

zostanie uwzględniona. Decyduje data wpływu. 

 

Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z 

zapytaniem ofertowym – unieważniamy postępowanie ofertowe 

 

Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udzieli Piotr Okoń tel.: 691-263-785 
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Nieruchomości Investment Consulting                 Karlikowo 02.11.2018 

84-110 Krokowa Karlikowo ul. Leśna 1 

Zal. nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 2018-11-02 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: …......................................................................................................................... .................................. 

Siedziba:…...................................................................................... .................................................................... 

NIP:......................................................................................................................... ............................................ 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 2018-11-02, dotyczące dotyczące budowy hali namiotowej – ujeżdżalni o 

parametrach określonych proponuję: 

 

Cena netto …................................. zł  

Cena brutto …................................ zł  

 

Oświadczenia Dostawcy: 

1. Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty 

2. Oświadczam, że akceptuję datę wykonania prac objętych ofertę w terminie określonym w zapytaniu. 

3. Oświadczam, że podana powyżej cena zwiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z 

charakterystyką w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, ze w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do jej wykonania w terminie określonym 

w ofercie 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami składania i wyboru ofert obowiązującymi w niniejszym postępowaniu, 

opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję je oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest 

Nieruchomości Investment Consulting Piotr Okoń 84-110 Krokowa Karlikowo ul. Leśna 1, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

- moje dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia dokonania płatności końcowej; w przypadku 

ostatecznej odmowy otrzymania pomocy z EFMR na realizację projektu współpracy dane osobowe zostaną natychmiast 

usunięte. 

 

     …................................................                                 …....................................................... 

Miejscowość i data                              Podpis osoby upoważnionej do składania oferty 
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