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       Strona Internetowa 

 

SPAD/ DOK/ 672 / 2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

     na  zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników Szczecińskiego Przedsiębiorstwa 

Autobusowego „Dąbie” Sp. z o. o. w Szczecinie ul. Struga 10. 

I. Zamawiający: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o. o. Szczecin 

ul. A. Struga 10. 

II. Osoba upoważnione do kontaktu: Daria Sardyko tel. 91 46 68 205. 

III. Tryb zamówienia: Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843) 

IV. Przedmiot zamówienia: obejmuje zakup paczek świątecznych dla dzieci pracowników 
w ilości 98 sztuk w tym:  
- 16 sztuk po 150 zł 
- 31 sztuk po 130 zł 
- 51 sztuk po 110 zł 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 
- jakość produktów, 
- dobór asortymentu. 
 
V. Termin wykonania zamówienia: do 01 grudnia 2020r. 
 
VI.  Opis sposobu przygotowania oferty: 

- oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym (zał. Nr 1). 
- załączniki z wykazem produktów w poszczególnych paczkach: (150,130,110 zł) – 
oferta Wykonawcy. 
- oferta powinna zawierać : nazwę i adres oferenta, oferta musi być opatrzona 
pieczątką firmową i podpisem oferenta 
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
- oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę 
- zapytanie ofertowe  oraz formularz ofertowy zostanie umieszczone na stronie 

Zamawiającego  www.spad.szczecin.pl  w zakładce BIP/Przetargi 

http://www.spad.szczecin.pl/


VII.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów e-mailem. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zamówienia bez 
wybrania którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania, bez podania 
przyczyny. W takim przypadku Oferenci akceptują, iż nie przysługują im żadne 
roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego oraz 
zobowiązują się nie występować do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami 
odszkodowawczymi z tego tytułu. 

 
VIII.  Dodatkowe informacje: 

- Forma płatności: przelew 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury 
 
Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowi 
jedynie zaproszenie do składania ofert. 
 

IX. W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o 

złożenie swojej oferty  w sekretariacie pok. 101 ( I piętro) do dnia 09 listopada 2020 roku, do 

godziny 14:00 na formularzu oferty stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć/ przesłać do Szczecińskiego 

Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o. o. 70-784 Szczecin ul. Struga 10  

w zaklejonej kopercie z napisem „Paczki świąteczne dla dzieci 2020r.” lub na adres 

mailowy: sekretariat@spad.szczecin.pl ” 
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