Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na
zewnątrz.
2. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru jeden na pierwszej
stronie oferty.
3. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
4. Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
5. Pisemną ofertę należy umieścić w kopercie, która winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy
(pieczęć nagłówkową Wykonawcy) z dopiskiem – „Dostawa elementów umundurowania dla
strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2019 roku”. Nie otwierać przed dniem 23 maja 2019
roku do godz. 10.30.Oferta powinna być dołączona do oferowanych pojedynczych wzorów
umundurowania.
6. Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanych elementów umundurowania
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, a także zgodności
zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie umundurowania,
legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) Dz. U. z 1998
roku Nr 112, poz. 713 z późn. zm. zobowiązany jest dołączyć do oferty pojedyncze wzory
elementów umundurowania.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne elementy
umundurowania wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca składa ofertę na podstawie załączonego Formularza ofertowego – Załącznik Nr 2 na
wybrane przez siebie zadania (na elementy umundurowania), wpisując cenę jednostkową brutto
i ogólną wartość brutto.
9. Składając ofertę na wybrane przez siebie zadania (elementy umundurowania) Wykonawca
dołącza do niej tylko te pojedyncze wzory na które składa ofertę.
10. Zaoferowane wzory elementów umundurowania wraz z ofertą Wykonawca wysyła na adres
Zamawiającego – STRAŻ MIEJSKA W PŁOCKU 09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10do dnia 23 maja
2019 roku do godz. 10.00.
11. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku o godz. 10.30 w siedzibie
Zamawiającego – sala Nr 9.

