Sandomierz, dn.10.06.2021r

Zapytanie ofertowe
związane z realizacją Projektu nr RPSW.02.05.00-26-0671/19 pn. „Nowoczesne SPA & Wellnes szansą
dla firmy Grill Solo na zbudowanie pozycji lidera usług turystycznych w Sandomierzu
”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5
„Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

prowadzone pod nazwą:

Dostawa pszczelarskiego domku inhalacyjnego
1. Informacje o Zamawiającym:
Grill Solo Joanna Mańka- Sieradzka, Ul. Krakowska 36E, 27-600 Sandomierz, NIP: 8641829156
Osoba upoważniona do kontaktów:
Joanna Mańka- Sieradzka, tel. 515167812
2Miejsce publikacji ogłoszenia o zapytaniu ofertowym:
- Siedziba firmy Zamawiającego: Grill Solo Joanna Mańka- Sieradzka, Ul. Krakowska 36E, 27-600
Sandomierz
3. Wymagania dotyczące Oferenta
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres działalności obejmuje
świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zapytania ofertowego: pszczelarski domek inhalacyjny
5. Specyfikacja techniczna:
• konstrukcja drewniana
• wymiary zewnętrzne 260x230
• 2 leżanki o wymiarach 80x220m
• miejsce na umieszczenie 8 uli
• domek wolnostojący nie związany trwale z gruntem
• wyposażenie dodatkowe (wentylacja, oświetlenie)
6.Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia : do 31.12.2021 r.

7.Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1.

Cena

100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).
Kryterium „Cena”
C min
C= -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
C bad
gdzie:
C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C bad – cena brutto oferty badanej
VIII.
1.

Termin i miejsce składania ofert oraz sposób złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć:
a) drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres
restauracjagrillsolo@wp.pl lub
b) W wersji papierowej do siedziby zamawiającego na adres , Ul. Krakowska 36E, 27-600
Sandomierz

w terminie do dnia 25.06.2021 godz. 15:00
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.

