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Załącznik nr  2 

do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” 

 

       

  Brzeg, dnia 07.11.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu 

ul. Oławska 25 

49-306 Brzeg 

NIP 747-15-67-402 

tel.: (77) 416 37 44 

tel.-fax.: (77) 416-27-79 

e-mail: piw.brzeg@wiw.opole.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy samochód osobowy wg specyfikacji z załącznika do zapytania 

ofertowego.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia dostępny do odbioru do dnia 25.11.2019 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres piw.brzeg@wiw.opole.pl, 

faksem na nr: (77) 416 27 79,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Brzegu, ul. Oławska 25, 49-306 Brzeg do dnia 15.11.2019 r.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 20.11.2019 r. O wyniku przeprowadzonej oceny oferenci zostaną 

poinformowani drogą mailową bądź telefoniczną. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piw-brzeg.pl 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (77) 416 37 44 oraz adresem  

email: piw-brzeg@wiw.opole.pl 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - specyfikacja  

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego 

konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy 

do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego bez podania przyczyny. 
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