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Kup, 23.09.2014r.
BERBUD Firma Budowlano-Remontowa
Bernard Koziol
ul. Brynicka 6
46-082 Kup
NIP 991-012-83-74
Regon 532385873
Firma BERBUD Firma Budowlano-Remontowa Bernard Koziol z siedzibą w Kup,
ul. Brynicka 6 zaprasza do składania ofert na dostarczenie mebli, wyposażenia kuchni i pralni
oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w ramach projektu pn. „Placówka zapewniająca
całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku”, numer umowy o dofinansowanie
RPOP.01.03.02-16-043/12-00

1. Beneficjent (zamawiający)
BERBUD Firma Budowlano-Remontowa
Bernard Koziol
ul. Brynicka 6
46-082 Kup
NIP 991-012-83-74
Regon 532385873
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:
 mebli, wyposażenia kuchni i pralni oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego zgodnie z załączonym zestawieniem.
3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis
sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena brutto - waga 100%
Sposób oceny ofert:
Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.
Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
4. Termin realizacji zamówienia
Od dnia 09.10.2014r. do dnia 30.10.2014r.
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5. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Oferty przesłać na adres firmy, faksem – 77 4695394 , e-mailem – berbud@onet.pl lub
dostarczyć osobiście.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2014
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:
- dane oferenta
- dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta
- cenna netto oraz cena brutto
- warunki gwarancji
- datę realizacji zamówienia
- datę ważności oferty
- datę sporządzenia oferty
- podpis i pieczęć oferenta
7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 08.10.2014r. do godz. 12.00.
Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta www.berbud.opole.pl pojawi się
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 600101234.
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