
 

 

 
                             

 

 

Nowy Targ, dnia 6 września 2019 r.  

 

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RR/2019 

z dnia 6 września 2019 r. 

na zakup i dostawę rur stalowych nierdzewnych trybie ROZEZNANIA RYNKU 

 

 

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu do 

zarządzania jakością płynnego betonu podczas transportu.”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe  

i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 

nr Umowy POIR.01.01.01-00-0825/18. 

 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Żanex sp. z o.o. 

Ludźmierska 34b 

34-400 Nowy Targ 

NIP: 735 24 07 224 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa rur stalowych ze stali nierdzewnej 304. 

 

Wyszczególnienie: 

 

1. Rura nierdzewna 323,9x3 długość 328,9mm, sztuk 1 

2. Rura nierdzewna 323,9x3 długość 652,8mm, sztuk 1 

3. Rura nierdzewna 159x3 długość  328,9mm, sztuk 1    

4. Rura nierdzewna  159x3   długość 652,8mm, sztuk 1 

5. Rura nierdzewna 80x3 długość  328,9mm, sztuk 1    

6. Rura nierdzewna  80x3   długość 652,8mm, sztuk 1 

7. Rura nierdzewna 129x3 długość 134mm, sztuk 1  

8. Rura nierdzewna 129x3 długość 263mm, sztuk 1   

9. Rura nierdzewna 60,3x3 długość 134mm, sztuk 1  

10. Rura nierdzewna 60,3x3 długość 263mm, sztuk 1   

11. Rura nierdzewna 30x3 długość 134mm, sztuk 1  

12. Rura nierdzewna 30x3 długość 263mm, sztuk 1 

 

 

III. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Od dnia wyboru Wykonawcy do 20 września 2019 r. 

 

 

IV. KOD CPV: 

14622000-7 – Stal 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca sporządza wycenę na podstawie specyfikacji technicznej  

i ilościowej opisanej w przedmiocie zamówienia. 

3. Oferta powinna zawierać: 

− pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;  

− posiadać datę wystawienia; 

− zawierać wartość zamówienia netto (cena powinna zawierać pełne koszty dostarczenia 

zamówienia); 

− termin dostarczenia zamówienia; 



 

 

 
                             

 

 

− sposoby i termin płatności. 

 

VI. DODATKOWE WARUNKI 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą 

mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

3. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnienia oferty. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1) Najniższa cena netto. 

 

 

Dla ofert złożonych w innych walutach zastosowany zostanie średni kurs NBP z dnia … r. tej waluty. 

 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 Oferty należy składać elektronicznie w formie skanu Załącznika 1 podpisanego przez Oferenta, na 

adres e-mail Zoltek.krzysztof@gmail.com 

 

 Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 12 września 2019 r. 

 

 

IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: 

Do kontaktu z oferentami w sprawach zamówienia wyznaczony jest: Krzysztof Żółtek kontakt e-mail: 

zoltek. krzysztof@gmail.com, tel. 0048 605 571 632 

 

 

W toku rozliczania projektu oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.  

 


