Białystok, 01.09.2014
GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna
Piotr Kuczyński
ul. Czysta 14 15-463 Białystok
tel. + 48 85 742 37 96, fax + 48 85 742 37 96 , graf@bia.pl, www.graf.bia.pl

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński
ul. Czysta 14, 15-463 Białystok
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą

techniczną w ramach projektu nr WND-RPPD.05.02.00-20-004/14 pn” Uruchomienie
nowego oddziału firmy GRAF zasilanego energią odnawialną w Goniądzu” koszty niekwalifikowane
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.04.2015r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- napisana w języku polskim czytelną i trwałą techniką oraz podpisana
- zestawiona w sposób trwale łączony a każda zapisana strona oferty ponumerowana
kolejnymi numerami,
- zawierać wszystkie dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem
- posiadać datę sporządzenia,
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- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podana w cenach netto + podatek Vat
- szczegółowe wymagania wg SIWZ
Oferta powinna być ważna 30 dni
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: ul. Czysta 14,15-463 Białystok do dnia 01.10.2014 do godz. 10:00.

2.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.graf.bia.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena ofertowa (C) - 100%
VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. arch. Piotr Kuczyński pod numerem telefonu (085) 742
37 96 lub 601 929 535 oraz adresem email: graf@bia.pl od godz. 8:00 do 16:00.
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