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         Elbląg, dnia 04.09.2015 r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 9/2015 –  
(rozeznanie cenowe poni Ŝej warto ści 30 000 euro) 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, KRS: 0000131350 

NIP: 578-21-60-222,                                    REGON: 170372066, 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostarczenie i zamontowanie 8 szt. wiat przystankowych na 

przystankach komunikacji miejskiej w Elblągu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zakres prac obejmuje: 
1. dostawę 7 wiat przystankowych autobusowych czterosegmentowych, 
2. dostawę 1 wiaty przystankowej autobusowej czterosegmentowej połówkowej,  

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku) 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2015 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta 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: email: 

infrastruktura@zkm.elblag.com.pl, faksem na nr: 55 230 79 01,  poczty, kuriera lub teŜ dostarczona 
osobiście na  adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg do dnia 11 września 2015 r. do godz.1500 wraz z załączoną kserokopią 
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niŜ sześć miesięcy przed datą złoŜenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  15 września 2015 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.zkm.elblag.pl 

3. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zkm.elblag.pl 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.zkm.elblag.pl/, a z wybranym oferentem zostanie 
podpisana umowa. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Marian Karaś pod numerem telefonu 55 230 79 00 wew. 21 oraz 
adresem email: infrastruktura@zkm.elblag.com.pl 


