
Złotów, dnia 2013-08-12 
 

Gmina Złotów 
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

 
ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 14 000 Euro na zakup i dostawę 
instrumentów muzycznych wraz z pokrowcami  
 
1. Beneficjent (Zamawiający):  
 
Gmina Złotów 
Siedziba: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów. 
 
2. Nazwa realizowanego projektu:  
 
Zakup instrumentów muzycznych wraz z pokrowcami jako wyposażenie Sali wiejskiej w Krzywej 
Wsi   
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
3. Przedmiot zamówienia:  
 
Zamówienie obejmuje zakup 6 szt. rogów myśliwskich Kuehnl&Hoyer model 1303S wraz z 
pokrowcami oraz 2 szt. rogów myśliwskich parforcehorn in B, jednozwojowy MELTON model R 
1177 wraz z pokrowcami 
 
 
4. Kryteria wyboru oferty:  
 
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:  
1 kryterium: cena - waga 100%. 
 
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  
 
- termin dostarczenia instrumentów – do 30.11.2013r.  
- miejsce dostawy – Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów. 
 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.  

Oferty należy składać w wersji elektronicznej w terminie do 14.08.2013r. do  

godz. 15oo na adres emilia@gminazlotow.pl lub faxem na nr (67)2635305. 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:  
- Ofertę cenową – zał. nr 1 wraz ze zdjęciami. 
Kryteria oceny ofert: cena = 100%. 

mailto:emilia@gminazlotow.pl


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: 
spełnia, nie spełnia.  
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w przypadku nie otrzymania 
dofinansowania ze środków zewnętrznych.  
 
9. Termin obowiązywania oferty określa się do końca listopada 2013r.  
 



 

 
Załącznik nr 1 

..............................................  
(pieczęć wykonawcy)  

 
OFERTA 

 

Niniejszym składamy ofertę na dostawę instrumentów muzycznych wraz z pokrowcami jako 
wyposażenie Sali wiejskiej w Krzywej Wsi    
 

Nasze dane:  
Nazwa  
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  
 
Adres  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................  
Numer telefonu.......................................... Numer faksu....................................................  

NIP....................................................... Regon.................................................................  
Numer konta bankowego...................................................................................................  
........................................................................................................................................  

 
 

1. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w wymaganym terminie za 
cenę:  

 
- róg myśliwski Kuehnl&Hoyer model 1303S wraz z pokrowcami – cena jednostkowa – 
…………………… zł netto x 6 szt. = ………………………. zł netto 

…………………… zł brutto x 6 szt. = ………………………. zł brutto 
 
- róg myśliwski parforcehorn in B, jednozwojowy MELTON model R 1177 wraz z pokrowcami 

– cena jednostkowa  
…………………… zł netto x 2 szt = …………………… zł netto 
…………………… zł brutto x 2 szt. = ………………………. zł brutto 

 
Łączna wartość zamówienia wynosi  
…………………………… zł netto słownie: ………………………………………………………………………  

…………………………… zł brutto słownie:……………………………………………………………………. 
 
2. Oświadczamy, że:  

2.1. zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.  
 
 

 
.......................................................  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)          ..........................................., dnia .........................  

 


