
  

 
Sulików, 16.05 2012r. 

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 

 
Gmina Sulików zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia 
gastronomicznego do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w ramach projektu 
„Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie 
Hohendubrau” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska – Saksonia 2007-2013. 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004r. 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyposażenia gastronomicznego do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie według załącznika nr 1.  

 
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 

do zaproszenia. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Miejsce dostawy zamówienia: 

Gminny Ośrodek Kultury  
Pl. Wolności 9 
59-975 Sulików 
 

3.Warunki udzielenia zamówienia 
 
1. Zamówienie należy wykonać do 8 czerwca 2012r. 
2. Prawidłowo złożona oferta cenowa powinna zawierać załącznik nr 2  
3. Termin składania ofert  - 25 maja 2012r. do godziny 1200 bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-
975 Sulików w zaklejonej kopercie.   

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert 
zostanie zwrócona Wykonawcy  i nie będzie podlegała procesowi oceny. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wprowadzać zmiany 
lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

5. O wyborze oferty będzie decydowała najkorzystniejsza cena. 
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
7. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga składania żadnych innych 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu. Zamawiający 
uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
formularza ofertowego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
9. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także 

inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.  
10. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz 

z kosztami dostawy. 
11. Dodatkowych informacji udziela: Alicja Żelichowska, koordynator projektu, tel. 75 77 

87 288, 289; mail: ug9@sisco.pl. 



  

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości 
publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Sulików. 

 
 

 
 
 
       Wójt Gminy Sulików 
          Robert Starzyński 
        
 


