Słupsk, dnia 06.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe
w trybie rozeznania rynku na
WYNAJEM ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ
na potrzeby szkoleniowe
w ramach projektu „KROK DO SUKCESU”
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. w związku z
prowadzonym postępowaniem o udzielnie zamówienia, zwraca się z prośbą o
przedstawienie oferty cenowej na wykonanie poniższego zamówienia.
I.

Opis zamówienia
1. Zamówienie w ramach projektu „KROK DO SUKCESU” (RPPM.05.05.00-220044/16) współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020).
2. Przedmiotem zamówienia jest.:

„WYNAJEM ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ”
3. Zamawiający planuje wynająć ładowarkę teleskopową typu manitou o
minimalnych parametrach: wysokości podnoszenia: minimum do 13 m, 4 koła
skrętne. Ładowarka zostanie wykorzystana na potrzeby szkoleniowe.
4. Okres wynajmu: 09.06.2018 -26.06.2018, łącznie 75 godzin wynajmu, od
poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:00 oraz soboty w godzinach: 10:0018:00.
5. Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył ładowarkę na plac Zamawiającego
przy ul. Przemysłowej 9a w Słupsku. Po zakończonym użytkowaniu Zamawiający
powinien odebrać ładowarkę na własny koszt (koszt transportu można wliczyć w
cenę wynajmu).
6. Zamawiający wymaga, aby ładowarka była w dobrym stanie technicznym,
sprawna i posiadała aktualne badania urządzenia technicznego UDT (dokument
do wglądu).

II.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego.

3. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.
4. Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania
umowy.
5. Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto za wynajem ładowarki
na okres: 09.06.2018 -26.06.2018 r., zawierająca ewentualny podatek VAT.
Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta
w cenie brutto.
III.

Miejsce oraz termin dostarczenia ofert

Ofertę należy złożyć:
a) Osobiście w Biurze projektu, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
b) Przesłać pocztą na adres ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
c) Pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów)
wioleta@pakz.pl

na

adres

Ofertę należy złożyć do dnia 08.06.2018 r. do godz. 10:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania ofert niespełniających wymogów
określonych w treści Zapytania ofertowego, w szczególności zawierających błędy w
zakresie wyliczenia ceny, złożonych po terminie ofert, ofert niekompletnych.
IV.

Kontakt z Zamawiającym
1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Wioleta Michalska, tel.
509-423-510, e-mail: wioleta@pakz.pl

V.

Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego

Zapytanie ofertowe sporządziła:

Słupsk, 06.06.2018 r.

Wioleta Michalska, Koordynator projektu
(imię i nazwisko, funkcja)

