Oznaczenie sprawy: …………………………
Załącznik

nr

3

do

Regulaminu

udzielania

zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty, o której mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………….., ……………………
(miejscowość i data)

……………………………..…
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
1. Zamawiający – ……………………………………………, zaprasza do złożenia oferty
na ……………………………
2. Opis przedmiotu zamówienia: ……………………………………………………………...
3. Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………………………
4. Informacja o finansowaniu zamówienia ze środków zewnętrznych, w

tym środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: ………………………………………………...
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: ………………………………………………………………………..…………
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: …………………………….
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami: …………………………………………...………….
8. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: ……………..
9. Termin związania ofertą: …………………………………………………………………....
10. Opis sposobu przygotowywania ofert: ………………………………………...…………….

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: ……………………………………………..
12. Opis sposobu obliczenia ceny: …………………………………………………...……….....
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: ………………………...……...
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy: ……………………………………………………………………………
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający
żąda wniesienia zabezpieczenia: ……………………………………………………...……..
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę na takich warunkach: ……………..………………………………
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie
internetowej www.bip.smigiel.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

….………………….………………
(data i podpis kierownika zamawiającego)

