2) Cena ofeńy, zawierająca wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamowienia, ma być wyrazona w PLN jako cena
brutio ofeńy.
3) Ofeńa musi być podpisana przez osobę (osoby) upowaznionąle do reprezentowania firmy.
6. Termin składania

ofeń

1. Ofeńa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gokdomaniewice@wp.pl lub

dostarczona do GOK w Domaniewicach, ul, Głowna 3, do dnia 7 , 07 ,2017 r. do godz. 12,\iczy się data wpływu;
2, Ofeńy zlażone po terminie, ofeńy niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będąrozpatrywane;
3,Oferent moze przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swojąofeńę.
7.

Sposób badania iwyboru ofeńy

'l)Otwarcie ofeń nie ma charakteru publicznego,
2) Po zakończeniu badania ofeń Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponuje najnizszącenę za
wykonanie pzedmiotu zamówienia na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu lub moze uniewaznic
postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje mozliwośćzaskarzenia decyzji wyboru ofeńy lub
uniewaznienia postępowania.
3) Jezeli wybór najkorzystniejszej ofeńy będzie niemozliwy z uwagi na fakt, ze zostały złozone ofeńy o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawcow, ktozy złozyli te oferty do złozenia ofeń dodatkowych,
5) W toku rozpatrywania ofeń Zamawiający moze ządać od Wykonawcow wyjaśnień dotyczących treści złozonej ofeńy
oraz prowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcami, ktorzy złożylioferly, a takze dokonać poprawek ofeń, których
dokonan ie mozliwe będzie wskutek przeprowadzonych wyjaśnień.
6) Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, ktorego oferta została wybrana Zamawiajapy określi termin i miejsce
zawarcia umowy
7) Wykonawca, ktorego ofeńa zostanie wybrana zobowiązany jest pzed podpisaniem umowy dostarczyć aktualny odpis
z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalnościgospodarczej
B) Zamawiający moze zażądać innych dokumentów potwierdzających wiarygodnośćijakośćusługi,
8. Termin i

sposób zapłaty

1) Formą zapłaty będzie pzelew bankowy na rachunek Wykonawcy podany w faktuze po wykonaniu zamowienia,
2)Termin płatności14 dni od daty otrzymania faktury.
9. Osoba wskazana do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Baleja tel. 46 8383513 w godz, B -16, kom 792168003
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