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Bisk S.A.
ul. Podleśna 19

05-532 Łubna

oferta powinna zostać złożona osobiście, listownie lub przesyłką kurierską na adres

wskazany powyżej lub pocztą elektroniczna na adres: bisk@bisk.pl

W przypadku ofert przesłanych pocztą etektroniczną w tytule wiadomości należy

wpisaĆ,,Zapytanie ofertowe nr L|2oL7", a oferta z za|ącznikami musi byĆ przesłana

w formie skanu podpisanej oferty (pdf).

Podpisany oryginal należy doslać pocztą.

oferta fiusi być dostarczona w terminie do t9.o6.2ol7 r,

Za termin złożenia' oferty rozumie się termin wpływu oferty do

zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej

w niniejszym Zapytaniu.

złożona oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta,

opatrzona pieczątką firmową i zawlerać co najmniej:
r nazwę i adres oferenta oraz nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu;
r datĘ sporządzenia;
. opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do przedmiotu zamówienia

wskazanego w Zapytaniu;
. wartość oferty wyrażoną w pLN (cena netto oraz brutto) lub w walucie obcej

z podaniem nazwy waluty (w przypadku złożenia oferty w walucie obcej kwota

zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP z dnia wyboru

wykonawcy);
l termin ważności oferty;
l termin realizacji zamówienia;
. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta;
. oferta powinna zawierać również informacje o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu;
. wskazane jest, by oferta zawierała także informacje dodatkowe, takie jak np.

warunki płatności.
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Oferty złożon'e po terminie nie będą rozpatrywane;
Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy;
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę;
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez

podania przyczyn na każdym etapie;

Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert,

powiadomienie o tym fakcie zamieści na swojej stronie internetowej;

Oferent poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania

wskazane w niniejszym Zapytaniu.
Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie

się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi

do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

iprzeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające

w szczególności na:

- posiadaniu co najmniej tO% udziałow lub akcji,
_ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, rStrona 2 z 3
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- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,

- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

l. Forma wynagrodzenia
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego
na konto wykonawcy wskazane w umowie.

2. lnformację o Ńyborze wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie
. 

.. 
internetowej www.bisk.p|

3. Wyjaśnień dOtyczących zapytania ofertowego udziela:

Aneta Górecka
tel;22736 4674
e-mai|: a.gorecka@bisk.pl
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