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PEL
Znak sprawy Z0/04/2021
Środki własne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(<130 000 Z Ł OTYCH)
z dnia 29 kwietnia 2021
Dotyczy procedury udzielenia zamówienia, dla których wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł
na podstawie art. 2 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

„PELKOM" Sp. z o.o zaprasza do złożenia oferty.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa chemii gospodarczej, rękawic ochronnych oraz artykułów do utrzymania
czystości dla firmy Pelkom Sp. z o.o. na rok 2022.
2. Dostawa chemii gospodarczej odbywać się będzie w formie zgłoszenia telefonicznego lub
mailowego u przedstawiciela handlowego według miesięcznego zapotrzebowania.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie w przewidzianym okresie realizacji zamówienia zostało zawarte
w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu
zakupu mniejszej ilości chemii gospodarczej, rękawic ochronnych oraz artykułów do utrzymania
czystości niż określonej w umowie.
5. Wymogi:
a) Zakup i dostawa towaru będzie odpowiadała cenie detalicznej podanej na dzień złożenia
oferty.
b) Oferowane towary i usługi będą najwyższej jakości i trwałości.
c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w terminie do 2 dni roboczych
od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
6. Termin realizacji zamówienia: 2022 rok
7. Termin i miejsce i składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2021 r. godz. 12:00 w formie faxu, listu, osobiście,
elektronicznie na adres wojciech.stasiekApelkom.net wraz z załączonymi załącznikami.
8. Założenia do umowy:
Warunki płatności:
Płatność będzie realizowana jednorazowo po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia
protokolem podpisanym przez Zamawiającego bez uwag, na podstawie rachunku/faktury
wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania rachunku/faktury.
Rozstrzyganie sporów:
Spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia
miedzy stronami, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
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