
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 39/MDK/2012 
z dnia 14.11.2012r. 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: „Zakup 

wraz z dostawą akcesoriów dla Orkiestry MW” 

 
Podstawa prawna: 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 

euro i dlatego, zgodnie z art. 4 kpt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych, w postępowaniu nie stosuje się ww. ustawy. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

NIP:855-14-92-635 

tel/fax 91-321-59-49 

e-mail: gosp@mdk.swinoujscie.pl  

 

zaprasza do złożenia oferty na  zakup wraz z dostawą: 

1. Getry skórzane – 30 szt. 

2. Torba na nuty skórzana – 30 szt. 

3. Pas skórzany – 30 szt. 

  

1. Kryteria oceny ofert: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium – cena 100% 

2.  Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. 

3. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  

4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia wraz z kosztami transportu i podatkiem VAT.  

5. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia. 

7. Miejsce  i termin złożenia oferty: 

Ofertę można złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 319 , za pośrednictwem 
poczty, faksem: 91 321 59 49 lub pocztą e-mail:  gosp@mdk.swinoujscie.pl  do dnia 26 

listopada 2012r. do godz.: 12:00 
 

 8. Warunki płatności:  przelew14 dni od daty otrzymania faktury. Faktura winna być 

wystawiona na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście, 

NIP: 855-14-92-635 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bożena Machelska Tel 91 327 87 63,  
gosp@mdk.swinoujscie.pl  
 

 

       Zatwierdzam 
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Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego nr  39/MDK/2012 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

dla 

Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 39/MDK/2012 z dnia 14.11.2012r., na  zakup „akcesoriów 

dla Orkiestry MW”  
 

nazwa Oferenta……………………………………………………………………………… 

adres Oferenta...........................................................................................................................  

NIP       ……………………………………………………………………………………….. 

REGON. ....................................................................................................................................  

nr rachunku bankowego………………………………………………………………………. 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą:  

1. Getry skórzane – 30 sztuk za: 
kwotę netto:.....…................................................................................................. .....zł 

podatek VAT....%................................................................................................ .......zł 

kwotę brutto:..............................................................................................................zł 

2. Torba na nuty skórzana – 30 sztuk za: 

kwotę netto:.....…................................................................................................. .....zł 

podatek VAT....%................................................................................................ .......zł 

kwotę brutto:..............................................................................................................zł 

3. Pas skórzany – 30 sztuk za: 
kwotę netto:.....…................................................................................................. .....zł 

podatek VAT....%................................................................................................ .......zł 

kwotę brutto:..............................................................................................................zł 

4. Kwota za całość zamówienia wraz z dostawą: 

kwota netto:.....…................................................................................................. .....zł 

podatek VAT....%................................................................................................ .......zł 

kwota brutto:..............................................................................................................zł 

 

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia. 

Forma zapłaty – przelew – 14 dni od daty otrzymania faktury 

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zlecenia. 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                            /podpis Oferenta/ 
 

 


