
 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 
W związku z realizacją działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie małych 
projektów, w ramach osi IV LEADER PROW na lata 2007-2013, Etyliniarze –Motocykliści 
Ziemi Średzkiej zapraszają do złożenia oferty na usługę: sprzedaż i dostarczenie apteczki 
pierwszej pomocy w ramach projektu „Motocykliści są wszędzie!”

I. ZAMAWIAJĄCY

Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej
ul. Henryka Sucharskiego 17
63-000 Środa Wielkopolska

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia: apteczka pierwszej pomocy:
- Apteczka w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej, skład powinien być zgodny z normą DIN: 
13167 
- Skład:
1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.)
1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm
2szt. Bandaże dziane 4 m x10cm
1 szt.Maseczka do sztucznego oddychania z ustnikiem.
 2 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 sterylna
1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm
1 szt. Nożyczki 14,5 cm
4 szt. Rękawice winylowe
1 szt. Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych
- Wyrób musi spełniać wymagania norm Unii Europejskiej
- Ilość: 40 sztuk
 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
 Termin realizacji i dostarczenia zamówienia do 30.01.2015 r. 

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 
Oferta powinna być dostarczona osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, e-maila na 
adres Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej, ul. Henryka Sucharskiego 17, 63-000 Środa 
Wielkopolska, dawid@etyliniarze.pl, Tel. 511 50 99 62 do dnia 16.01.2015 r. 
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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3. W  toku  badania  i oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.
5. Oferta musi zawierać:

 Proponowaną stawkę brutto 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena: 100%
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  wybranego  Oferenta  
do dnia 19.01.2015 r. w celu podpisania stosownej umowy.
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Pieczęć firmy

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

sprzedaż i dostarczenie apteczki pierwszej pomocy (40 sztuk)

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto: …………………………………………………….………………………………….
Brutto: ……………………………………………………………..zł. ( w tym ….% VAT)
Brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

1. Oświadczam, że akceptuję warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone przez 
Zamawiającego w Zaproszeniu.

Podpisano

………………………………………..
/Pieczęć i podpispis/

                                                Miejscowość……………………… Dnia……………………….
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