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

w PWiK Sp. z o.o.

                                            

DB/84/2020

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę bonów żywieniowych

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest   dostawa  bonów  -  kuponów  żywieniowych  z  przeznaczeniem

na posiłki profilaktyczne o nominale 9,00 zł w łącznej ilości ok. 9 000 szt.

Zamówienie  na  bony  –  kupony  żywieniowe  zamawiający  będzie  składał  sukcesywnie

raz w miesiącu do 15 dnia każdego miesiąca w okresie od grudnia 2020r. do kwietnia 2021r. Bony należy

dostarczyć  każdorazowo  do  siedziby  Spółki  przy  ulicy  Marklowickiej  15  w  Wodzisławiu  Śl.

 w terminie do 3 dni od złożenia przez Zamawiającego  zamówienia. Termin ważności bonów nie może być

krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy.

Do oferty należy załączyć:

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

    działalności gospodarczej, nie starsze niż 6 miesięcy,

d) aktualny wykaz punktów handlowych realizujących bony-kupony żywieniowe na terenie powiatu

    wodzisławskiego.

2.Ofertę należy:

- przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr DB/84/2020    na

dostawę bonów żywieniowych na adres PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15,    44 – 300 Wodzisław Śl. do

dnia 16.11.2020r., decyduje data wpływu, lub

-  złożyć  w  Kancelarii  Spółki  w  zamkniętej,  nieprzeźroczystej  kopercie  opisanej  "Zapytanie  ofertowe

nr DB/84/2020 na dostawę bonów żywieniowych  " do dnia 17.11.2020r.  do godz. 09.00, lub

-  przesłać faksem na numer 032 455 46 65 do dnia 17.11.2020r. do godz.09.00, lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres  poczta@pwik-wodzislaw.pl podając w tytule nazwę i nr zapytania

ofertowego, do dnia 17.11.2020r. do godz. 09.00.

3. Oferty należy składać wyłącznie w złotych polskich netto (PLN).

4. Osoba do kontaktu: Monika Święs, tel. 32/4552634 wew. 357; monika.swies@pwik-wodzislaw.pl

5.  Płatność  za  otrzymane  bony-kupony  żywieniowe,  następować  będzie sukcesywnie  wg  złożonego

zamówienia  na  podstawie  noty  obciążeniowej  przelewem  na  wskazane  konto  Dostawcy.  Płatność

za ewentualne prowizje i opłaty manipulacyjne następować będzie na podstawie faktury VAT  przelewem na

wskazane konto Dostawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
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