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Łódź, dnia 20 września 2019 r.
Zapytanie ofertowe ST/14 /2019
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest badanie przejezdności i stanu infrastruktury Łódzkiego Szlaku
Konnego wraz z odnowieniem oznakowania podstawowego w strefie „D” ŁSK zgodnie z załącznikiem
nr 1.
2. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
Województwo Łódzkie
3. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
a) oferty należy składać:
I.
w języku polskim w formie elektronicznej tylko i wyłącznie za pośrednictwem aplikacji
webowej na stronie https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/zapytania-ofertowe. Oferta złożona
w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
II.

Termin składania ofert: 27 września 2019 roku godzina 11:00.

III.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

V.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VI.

Złożenie przez Wykonawcę oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy
o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

VII.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

b) Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru Wykonawcy.
4. KONTAKT W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Wykonawcy mogą składać zapytania za pośrednictwem aplikacji webowej.
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą poglądową strefy D znajduje się w załączniku nr
1 do zapytania
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.
7. LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
Wypełniony formularz ofertowy.
8. TRYB I ZASADY WYBORU OFERTY:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena – 100%
UWAGA: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług lub konieczność
naliczenia składek ZUS, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług lub wysokość wymagalnych składek, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. TRYB ZAPYTANIA
Wykonawcy składającemu oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od
czynności Zamawiającego.
a)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz bez podawania przyczyn.
b)
Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamieści informację
o dokonaniu tej czynności na stronie internetowej.
c)
Regulamin aplikacji webowej zapytania dostępny jest na stronie:
https://bip.lodzkie.pl/files/zapytania_ofertowe/regulamin_aplikacji_webowej_pz.pdf
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