
Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania zamówień
 o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro netto 

w PWiK Sp. z o.o.

                                            

DB/17/2021
Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup polarów 

1. Przedmiotem zamówienia są:

Polary męskie w kolorze niebieskim:

-100 % poliester, gramatura 360g, wykończenie antypilingowe, materiał wysoce izolujący i oddychający, 

- ramiona i górna część pleców pokryte wodoodpornym i odpornym na ścieranie materiałem w kolorze 
czarnym typu: Rip Stop, 100 % poliamid z wewnętrzną powłoką PU, wzmocnienie na łokciach, 

-2 kieszenie boczne zasuwane zamkami błyskawicznymi oraz dodatkowa kieszeń na piersi z zamkiem; 

- kostkowy zamek błyskawiczny na całej długości z wodzikiem stalowym ( nie aluminiowym ), kieszenie z 
kostkowym zamkiem błyskawicznym z wodzikiem stalowym ( nie aluminiowym ),

- dolny ściągacz regulowany gumką ze stoperami,

- rękawy zakończone mankietem.

- dostępne w rozmiarach M – 4XL,

- z tyłu bluzy w górnej części pleców na tkaninie wzmacniającej ramiona i plecy wytrzymały, niespieralny 
nadruk o wysokości 7 cm:

Wielkość zamówienia: 130 szt.

2.  Do  oferty  należy  dołączyć:  Tabelę  rozmiarów  produktu,  wizualizację  polaru  wraz  z  nadrukiem
odwzorowującą rzeczywiste kolory. 
3. Zamówienie będzie realizowane w jednej transzy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
zamówienia  do  oferenta.  Dostawca  na  własny  koszt  dostarczy  polary  do  magazynu  zamawiającego
znajdującego  się  przy  ul.  Marklowickiej  15  w  Wodzisławiu  Śl.  Zamawiający  określi  przy  składaniu
zamówienia ilość polarów w danym rozmiarze.
4.Ofertę należy:
- przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr DB/17/2021 na
zakup polarów" na adres PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15,    44 – 300 Wodzisław Śl. do dnia 11.02.2021,
decyduje data wpływu, lub
-  złożyć  w  Kancelarii  Spółki  w  zamkniętej,  nieprzeźroczystej  kopercie  opisanej  "Zapytanie  ofertowe
nr DB/17/2021 na zakup polarów" do dnia 12.02.2021  do godz.09.00, lub
-  przesłać faksem na numer 32 455 46 65 do dnia 12.02.2021 do godz. 09.00, lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres  poczta@pwik-wodzislaw.pl podając w tytule nazwę i nr zapytania
ofertowego, do dnia  12.02.2021 do godz. 09.00
5. Oferty należy składać wyłącznie w złotych polskich netto (PLN).
6. Osoba do kontaktu:  Monika Święs, tel. 32/4552634 wew. 357; monika.swies@pwik-wodzislaw.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
8.Uwagi: Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakupu do 20% wartości wymienionego produktu
przy zachowaniu oferty cenowej do dnia 31.12.2021r.
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