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Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie
oferty  cenowej  wykonania  zamówienia  obejmującego:  świadczenia  usługi  podnośnikiem
koszowym wraz z obsługą operatora

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Warunki płatności: przelew 14 dni od dnia wystawienia faktury za każdą wykonaną usługę

Inne informacje: Przedmiot zamówienia stanowi zlecane telefonicznie i/lub pisemnie świadczenia 

usługi podnośnikiem koszowym o minimalnej wysokości 17 m wraz z operatorem w ilości 

szacowanej ok 200 godzin, na terenie miasta Wodzisław Śląski i okolic do 10 km poza terenem 

miasta. W cenie jednostkowej świadczenia usługi należy uwzględnić koszty dojazdu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi oferta cenowa - załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania.

Wszelkich informacji udziela Marcin Wieczorek tel. 32 455 25 40

Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena - 100% ( cena zawierająca podatek vat )

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19.07.2018 r. do godz. 14.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: ...Domaro SP. Z o.o., ul. Dr. L. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śl.

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@domaro.com.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich 

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania 

umowy.
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