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Dotyczy : Zapytania ofęrtowego

[nformacje ogólne
l. Zamautiający: Glówny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapytatie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prauto Zamówięń Publicznych z dnia 29

stycznia2))  r. (Dz.U.22018 r. poz. 1986).

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o ofertę na dostawę zestawu naprawczego do sond geofonowych zawierającego:
CzęŚć l - 5 szt. gumowych elementów + 10 szt. opasek
Część2- 1 szt. naprężarki.

W/w e|ementy są konieczne do naprawy posiadanych przez Zamawiającego sond pomiarowych w aparaturze
SUMMIT (producent DMT GmbH)

Zamawiaiacv dopuszcza możliwość składnia ofert cześciowvch. ti. na czeŚć l lub 2 albo na całość zamówienia

Należv podać:
- Cenę netto w PlN/brutto w PLN (cena wirrna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego). Zama:wiający dopuszcza możliwość złożęnia oferty
w innej walucię. Dla cęlów porównania ofęrt Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP
z ostatniego dnia składania ofęrt. Proszę podać równieŻ d|a zasad fakturowania, iŻ przeliczenie nastąpi wg (należy podać
kurs dewiz) przezbank (tależy podac nazwę banku) z dnia (należy podać dzięil zjakiego nastąpi przeliczenie faktury) -
jeśli dotyczy,
- Upusty cenowę (eśli dotyczą),
- Termin i warunki wykonania zamówienia,
- Warunki płatności,
- okres i waruŃi gwarancji i rękojmi.

Miejsce i termin składania ofert
ofęrtę nalęŻ:l złoŻvć do dnia l8|04l20l9r. ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego
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ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,
Kierown'ik Działu Handlow ego


