ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
KLEPSYDRY MAGNETYCZNEJ ZE ZNAKOWANIEM
Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na klepsydrę magnetyczną
ze znakowaniem.
Zamawiający:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel. 22 581 93 99, fax 22 581 93 92
www.gum.gov.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019 ze

zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia poniżej 130 000 zł netto.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.
I.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia (wymagania):
Klepsydra magnetyczna:
-

klepsydra: szkło borokrzemowe,

-

podstawa magnetyczna dzięki której proszek układa się w oryginalne kształty,

-

wypełnienie: proszek ferrytowy,

-

wymiary min.: 7,5 cm x 16 cm,

-

nieusuwalne znakowanie: grawer logo GUM,
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-

eleganckie pudełko.

Termin realizacji: w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021
Warunki udziału w postępowaniu:
-

przesłanie wypełnionego formularza oferty z podaniem kwoty realizacji
zamówienia w wariancie 50 i 100 szt.

-

załączona wizualizacja znakowania,

-

koszt transportu po stronie oferenta.

Wymagania dla wykonawcy (jeśli dotyczy):
Nie dotyczy
Kryteria oceny ofert:
-

cena 70%,

-

termin realizacji od momentu złożenia pisemnego zamówienia 30%.

Sposób monitorowania lub nadzorowania wykonawcy w trakcie realizacji zlecenia (jeśli
jest to zasadne):
Nie dotyczy
II. PŁATNOŚĆ:
21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej/-ego faktury/rachunku.

Zamawiający wskazuje, że termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej/-ego faktury/rachunku.
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
kaja.drag@gum.gov.pl, do dnia 4 marca 2021 r., do godz. 12.00
IV. DODATKOWE INFORMACJE:
1.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
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2.

ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Wykonawcy w przypadku

przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. W przypadku, gdy
cena najkorzystniejszej oferta przewyższa wartość budżetu jakim dysponuje

Zamawiający w celu realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość

przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
ofertą

najkorzystniejszą.

Wykonawca

składający

ofertę

w

wyniku

przeprowadzonych negocjacji, nie może zaoferować ceny wyższej niż cena
3.

zaoferowana w złożonej ofercie.

Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
4.
5.

6.

Zamawiającego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym
czasie bez podania przyczyny.

V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Nie dotyczy
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych
Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/klauzula-rodo/klauzula-rodo/2400,KlauzulaRODO.html

VII. ZAŁĄCZNIK:
Formularz oferty

