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SDP-16/11 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę artykułów 

spożywczych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. 

j. Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami). 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. 

„Aktywnie wracamy na rynek pracy” Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. 

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. 

 

1. Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. Św. Antoniego 55, 

  97-200 Tomaszów Maz. NIP 773 – 236 – 00 – 55 REGON 100206879

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. Opis artykułu Jedn. 
Ilość 
jedn. 

1. Cukier biały kryształowy  Kg. 5 

2. Herbata czarna w torebkach opak. 100 szt. Opak. 3 

3. Kawa rozpuszczalna 200 g Szt. 5 

4. Śmietanka do kawy w proszku 200 g Opak. 6 

5. Paluszki z solą 200 g Szt. 10 

6. Wafelki śmietankowe pakowane po 2 kg Opak. 3 

7. Wafelki czekoladowe pakowane po 2 kg Opak 3 

8. Markizy pakowane po 2 kg Opak 3 

9. Kruche ciastka pakowane po 2 kg Opak 3 

10. Kruche ciastka z polewą czekoladową  Opak 3 

 

3. Informacja o sposobie realizacji zamówienia: Zamawiający osobiście odbierze przedmiot 

 zamówienia.  

4. Informacja o sposobie rozliczania pomiędzy stronami: 

• Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN. 

• Dostawca wystawi fakturę, uwzględniając wszystkie elementy dostawy z podziałem na stawkę 

VAT.  



 

 

• Płatność przelewem – termin płatności 7 dni. 

5. Sposób przygotowania oferty: 

• Oferta musi mieć formę pisemną (wersja papierową, elektroniczną) i powinna być 

sporządzona w języku polskim. 

• Oferta musi zawierać: 

- Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, 

- Wycenę zamówienia zawierającą informacje o: typie, rodzaju i nazwie dostarczanego towaru, 

ilości jednostek, jednostkowych cenach (netto i brutto) na dostarczane towary, łącznej 

wartości poszczególnych towarów oraz całkowitą cenę. 

• Koperty, e-maile powinny być oznaczone: „Oferta na dostawę artykułów spożywczych  –  w 

ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Aktywnie wracamy na rynek 

pracy””. Ze wskazaniem nazwy i adresu Zamawiającego oraz nazwy i adresu Dostawcy 

6. Kryterium wyboru oferty: cena brutto całego zamówienia 

     Oferty można składać do dnia 17.02.2011 r., do godz. 12.00 wyłącznie w formie  pisemnej. 

Ofertę można dostarczyć pocztą, osobiście lub drogą mailową na n/w adres. 

7. Miejsce dostarczenia ofert: Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. Św. Antoniego 55, 

  97 – 200 Tomaszów Maz. e-mail: dolinapilicy@onet.eu 

8. Termin i miejsce otwarcia złożonych ofert i podania wyniku oceny ofert: 17.02.2011 r., godz. 

 13.00, Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. Św. Antoniego 55, 97 – 200 Tomaszów  Maz. 

 Informacje o wyniku oceny złożonych ofert będą udzielane od godziny 16.00. 

9. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego: Informacji na  temat 

 zamówienia udziela Pan Paweł Stelmaszczyk, e-mail: dolinapilicy@onet.eu 

10. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego 

 zapytania ofertowego. 

 

Załącznik: 

1. Formularz ofertowy. 

 

        Z poważaniem  

 

        Bronisław Helman 

        

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 „Oferta na dostawę artykułów spożywczych – w ramach projektu Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Aktywnie wracamy na rynek pracy”” 

 

Formularz ofertowy z dnia …………………. 2011 roku 

 

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

 

/dane podmiotu: nazwa, adres, tel./fax., e-mail, strona www, NIP, REGON, dane osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu – imię, nazwisko/ 

 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 
/nr z rejestru ewid. Dział. Gospod. Lub KRS/ 

 
Tabela ofertowa zastawienia całości zamówienia oraz tabele ofertowe dla poszczególnych części usług wg 
wzoru: 
 

Artykuł/produkt 
Wartość 

jedn. netto 
zł 

VA
T % 

Ilość 
jednoste

k 

Wartość 
netto zł 

VAT 
zł 

Wartoś
ć brutto 

zł 

Informacje 
dodatkowe 

        

        

Razem        

 


