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ZAPYTA
ANIE OFE
ERTOWE
Agencja
a Rynku Rolnego
R
za
aprasza do
o złożenia ofert na zakup
z
i doostawę ma
ateriałów
eksploa
atacyjnych (tuszy/tone
erów) do C
Centrali i Oddziałów Terenowycch Agencji Rynku
Rolnego
o.
amówienia:
Opis przzedmiotu za
Dostaw
wa materiałó
ów eksploa
atacyjnych (tuszy/tone
erów) zgod
dnie ze sppecyfikacją zawartą
mularzu ofe
ertowym sta
anowiącym załącznik nr 1, w te
erminie 10 dni roboczych od
w Form
zawarciia umowy. Szczegółow
wy opis przzedmiotu za
amówienia i sposobu realizacji zawierają
enia Umowy
y stanowiącce załącznik
k nr 2.
Istotne Postanowie
a wyboru ofe
ert:
Kryteria
100% ccena (wybra
ana zostanie
e oferta o na
ajniższej wa
artości bruttto)
z
a:
Warunkki realizacji zamówienia
Termin realizacji za
amówienia: 10 dni robo
oczych od zawarcia
z
um
mowy.
onawcę:
Termin i sposób prrzekazania odpowiedzii przez wyko
Oferty n
należy skła
adać na forrmularzu ofe
fertowym sttanowiącym
m załącznik nr 1 do za
apytania
ofertowe
ego, w term
minie do 23
3 września 2016 r. do godz. 16:0
00, w formiee elektronic
cznej na
adres p
p.bilczuk@a
arr.gov.pl lub złożyć ossobiście w Kancelarii ARR
A
bądź przesłać na adres:
Agencja
a Rynku Ro
olnego ul. Karolkowa
K
3
30, 01-207 Warszawa.
W
amieścić
Na koperci e proszę za
adnotaccję „Biuro Administrracyjne –

oferta na
a zakup materiałów
w eksploata
acyjnych

(tuszy/to
onerów)”.
Kontaktt:
Piotr Billczuk, tel. 22 376 71 28
8, tel. kom. 696 411 69
97, e-mail: p.bilczuk@a
p
arr.gov.pl

Ul. Karolkowa 3
30, 01-207 Wa
arszawa
unkt Informaccyjny (22) 661
1-72-72, faks (22) 628-93-53, www.arr.g
gov.pl
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Informacje dodatkowe:
1. Ofertę składa Wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.
2. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu PZP.
3. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie - bez podawania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia
najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem
umowy.
4. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Agencji Rynku Rolnego w związku z niniejszym
zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ew. szkód,
w szczególności w przypadku unieważnienia przez Agencję Rynku Rolnego niniejszego
postępowania na każdym jego etapie lub wyboru innego Wykonawcy.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Agencja Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji. W toku badania i oceny ofert
Agencja Rynku Rolnego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
7. Agencja Rynku Rolnego wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których, wskutek
sprawdzenia wiarygodności oferty, poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie
danych niezgodnych z prawdą.
8. Agencja

Rynku

Rolnego

zastrzega

sobie

możliwość
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kolejnej

wśród

najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego
zamówienia.
9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość
przedłużenia tego terminu.
10.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie: http://www.arr.gov.pl

11.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami
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