
 
 

BW/1827/2018               Katowice, 29 października 2018 r. 

 

 

EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 29.11.2018 r. 

dotyczące wykonania 

 

mobilnej ścianki wystawienniczej, 

której system ma unieść telewizor 49 cali (110,5 x 64 cm). 

 
 

I. Informacje ogólne: 

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach, Pl. Gwarków 1. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zmówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie mobilnej 

ścianki wystawienniczej, której system ma unieść telewizor 49 cali (110,5 x 64 cm). System ma być 

mobilny – łatwy do montażu, demontażu i w transporcie. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 dni od momentu zlecenia do realizacji. 

3. Dostawa ścianki na koszt Wykonawcy. 

5. Płatność za usługę nastąpi w PLN, przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze.  

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty: 

1. Cena brutto – 100%. 

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, spełniającą wszystkie 

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę zawierającą: 

a) pełną nazwę i adres oferenta, 

b) cenę (PLN) brutto i netto za realizację usługi. 

należy złożyć do dnia 06.11.2018 r.  

2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres: m.grabowska@gig.eu lub w siedzibie 

Zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice (z dopiskiem: EPOS-PL 

– ścianka). 



 

Osoby do kontaktu: 

Małgorzata Grabowska, tel. +48 32 259 27 00, email: m.grabowska@gig.eu 

 

V. Zastrzeżenie: 

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 

do dnia 06.11.2018 r., w którym upłynie termin składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny. 

3. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu 

wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.  

4. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 

5. Oferty częściowe jako sprzeczne z treścią zapytania zostaną odrzucone. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej. 

7. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa 

Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia 

sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy). 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 

mailto:m.grabowska@gig.eu

