Numer ogłoszenia: 22247162

A RCHI WA L N E

Kategoria ogłoszenia:

przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Data dodania oferty:

2021-11-17

Przedmiot ogłoszenia:

Urządzenia pralnicze

Organizator:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Oddział: Zakład Karny w Iławie

Adres:

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn

Województwo / powiat:

warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

tel. 89 644 53 30

Strona www:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/537772

Opis:

11/ 2021 Urządzenia pralnicze
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pralnico-wirówka Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do postępowania 1 szt. 0%23% 5% 7%
8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Zakład Karny w w Iławie
1 Maja 14
14-200, Iława
2 Suszarka bębnowa Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do postępowania 1 szt. 0%23% 5% 7%
8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Miejsce i termin składania ofert:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/537772
Składania : 24-11-2021 09:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/537772

Otwarcie ofert:

Otwarcia : 24-11-2021 09:05:00

Termin składania:

2021-11-24

Wymagania:

Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem
wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.
89 644 53 30
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej
Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest
wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego

Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić
wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Do 15 grudnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę
potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Uwagi:

Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje
można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za
pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie
Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a
jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:

Ewelina Rybacka-Michalska
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Oddział: Zakład Karny w Iławie
aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Numer dokumentu:

ID 537772, 11/ 2021

Źródło:

Internet i własne - Opennexus

Załączniki:

ZIP

załącznik

SPROSTOWANIE

2021-11-22 12:18

https://platformazakupowa.pl/transakcja/537772
Postępowanie: 11/ 2021 Urządzenia pralnicze
Ewelina Rybacka-Michalska
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Oddział: Zakład Karny w Iławie
aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Zamieszczenia : 17-11-2021 14:12:00
Składania : 24-11-2021 09:00:00
Otwarcia : 24-11-2021 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Rodzaj: Dostawy
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/537772
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację
zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 89 644 53 30

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku
do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie
umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
2021-11-22 12:03 Ewelina Rybacka-Michalska Informujemy, że zamawiający wydłużył termin składania ofert tj.
24 listopad 2021 r. do godz. 09:00
2021-11-22 11:50 Ewelina Rybacka-Michalska Zapytanie nr 1
Dzień dobry. Czy dopuszczają Państwo suszarkę bębnowa z frontem ze stali malowanej proszkowo? Niestety suszarki z frontem ze stali
nierdzewnej są produkowane na zamówienie i ich dostępności wynosi około 3 miesięcy do daty zamówienia.
Odpowiedź nr 1
W postępowaniu opis przedmiotu zamówienia przewiduje front ze stali nierdzewnej i takiego produktu oczekujemy. jest to dla nas istotny
szczegół ze względu na trwałość urządzenia.
Zapytanie nr 2
Czy w takim razie istnieje możliwość dostawy urządzenia z frontem ze stali malowanej proszkowo i dosłania panelu ze stali nierdzewnej w
marcu 2022? Pokryjemy koszt dostawy i montażu frontu ze stali nierdzewnej i przy okazji wykonamy przegląd urządzeń.
Odpowiedź nr 2
Dzień dobry
w związku z brakiem w wymaganym terminie produktu z frontem ze stali nierdzewnej zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia z
frontem malowanym i wymianie go w ramach reklamacji do 31 marca 2022 r. na koszt i staraniem wykonawcy.
Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzoną zmianą wydłużamy termin składania ofert do 24 listopada 2021 r. do godz. 9:00
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Pralnico-wirówka Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do postępowania 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw.
PLNEUR Zakład Karny w w Iławie
1 Maja 14
14-200, Iława
2 Suszarka bębnowa Opis przedmiotu zamówienia - załącznik do postępowania 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw.
PLNEUR Kursy walut NBP PLN: PLN, EUR: 4.6844 PLN
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Do 15 grudnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie
https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie
oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

