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pieczęć zamawiającego 

Znak sprawy OŚ 031.8.2022 

ZAPYTANIE CENOWE 

załącznik nr 2 do Regulaminu 
udzielania przez Gminę Baćkowice 

zamówień o wartości mniejszej od 
kwoty 130 000 złotych. 

Baćkowice, 19.10.2022r. 
(miejscowość i data) 

1. Urząd Gminy w Baćkowicach zaprasza do złożenia ofert na: „ Zakup tablicy elektronicznej — 
telebim." 

2.Przedmiot zamówienia: Wykonanie, transport oraz montaż wolnostojącej tablicy 
elektronicznej - telebimu o wymiarach maksymalnie 300 x 200 cm. 

3.Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022 r. 
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać: 
- nazwę wykonawcy, 
- adres wykonawcy, 
- NIP wykonawcy, 
- regon wykonawcy, 
- wartość przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu ofertowego (tylko przy robotach 
budowlanych) za: 
cenę netto w  zł (słownie:   złotych) 
podatek VAT zł (słownie:  złotych) 
cenę brutto zł (słownie:    złotych) 
- termin realizacji zamówienia, 
- okres gwarancji 
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 
wnosi do niego zastrzeżeń. 
5. Oferty należy złożyć w terminie do: 28.10.2022r. 
Ofertę można: 
- złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 27-552 
Baćkowice-sekretariat pok. Nr. 22 
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice 
- przesłać pocztą elektroniczną na adres: -;  backowice@pro.onet.pl 

6. Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą tradycyjną należy umieścić w zamkniętej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis: 
Oferta na : „ Zakup tablicy elektronicznej — telebim". 
Ofertę przesłaną pocztą elektroniczną w temacie wiadomości należy napisać: 
Oferta na : „ Zakup tablicy elektronicznej — telebim." 

7. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. 



8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.10.2022 r. 

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 

11. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania faktury 

12. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Gawłowski Mirosław tel. (15) 8686 225 
wew. 242 

Dnia : 19.10.2022 r. 
( podpis osoby u 


