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Ogłoszenie dla zamówienia publicznego
 o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
o  wartości  nieprzekraczającej  równowartości  30.000  euro  …Domaro  Spółka  z  o.o.
w drodze zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę i serwis
nowych lub używanych urządzeń wielofunkcyjnych. 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia wyboru oferty do 18.12.2020 r.
2. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty wpływu faktury.
3. Inne informacje:
Urządzenie  wielofunkcyjne  będą  dostarczane  zgodnie  w  zamówieniami  cząstkowymi
(w różnych  terminach)  złożonymi  przez  Zamawiającego  do
siedziby  ...DOMARO Sp. z o.o.  przy  ul. dr. L. Mendego  2  w  Wodzisławiu  Śląskim  na
koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
W ramach kosztu dzierżawy zapewniona jest obsługa serwisowa urządzeń,  polegająca na
okresowych przeglądach, dostarczaniu materiałów eksploatacyjnych, konserwacjach oraz
naprawach w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przez użytkownika lub konserwatora.
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto (60%) oraz jakość, w tym parametry

techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne na podstawie roku produkcji (40%).
5. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.09.2018 r. do godziny-
13:00.
6. Dopuszcza się złożenie oferty:
-  w  formie  pisemnej  na  adres:  …DOMARO  Spółka  z  o.o.  ul.  dr.  L.  Mendego  2,
44-300 Wodzisław Śląski
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: sekretariat@domaro.com.pl
7.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  zapytania  ofertowego  bez
podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9. Wszelkich informacji udziela Monika Urbisz, telefon: 32 455 30 37 wew. 33.
10. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich
formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy, o terminie podpisania
umowy oraz o rodzaju wybranych urządzeń wielofunkcyjnych (nowych lub używanych).

Załącznik nr 1 – druk oferty
Załącznik nr 2 – projekt umowy
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