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Zapytanie ofertowe

L ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 2
16-400 Suwałki
Teł: 87 566 32 82
Fax: 87 563 18 56
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NIP: 844-19-33-618

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę drewna opałowego dla Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drewna opałowego do Ośrodka Żeglarskiego 

w Suwałkach ul. Zastawie 38 oraz do Ośrodka Wypoczynkowo-Żeglarskiego w Starym 
Folwarku. Drewno musi być pocięte na klocki 30-40 cm, sezonowe.

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia Jm Ilość szacunkowa

I Drewno opałowe, pocięte na klocki 30-40 cm, 
liściaste (mieszane), sezonowe

1 brzoza mp 100

2 dąb mp 60

3 olcha mp 10

Razem X 170

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy od podpisania umowy: I kwartał 
2016r. oraz IV kwartał 2016r.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA 
OFERT

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1
2. Oferta winna być podpisana czytelnie przez Właściciela lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę 
umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą ofertę.

3. Ofertę można złożyć w poniższej formie:

http://www.osir.suwalki.pl


a) pisemnej - osobiście w siedzibie Zamawiającego; sekretariat OSiR, pokój 205, ul. 
Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki;

b) przesłać na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 
Suwałki;

c) w wersji elektroniczne na adres: sekretariat@osir.suwalki.pl 
łub
d) faksem na numer: 87-563-18-56.

4. osoba do kontaktu: Marta Szeszko, tel. 87 5667850
5. Termin złożenia ofert: do 11.02.2016 r. do godz. 12.00.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę.
2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, zgodnie z zasadą 

matematyczną, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Kryterium oceny oferty 
a) Cena 100%

cena oferty najniższej

cena oferty badanej

1. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

2. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej.
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