
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO – SPOŻYWCZYCH W OPOLU

ul. Wrocławska 170
45-835 Opole

tel./faks (77) 454-31-18
e-mail: wiopole@ijhars.gov.pl
www.bip.wijhars.opole.pl

NIP 754-10-91-710
REGON 000053960

Opole, dnia  8  listopada 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2016
dotyczy zamówienia: 
Budowa ścianki działowej w pomieszczeniu nr 8 w WIJHARS w Opolu.

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa firmy: 
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole
NIP: 7541091710, REGON: 000053960

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia  jest  budowa ścianki  działowej  w pomieszczeniu  nr  8  w siedzibie

WIJHARS w Opolu
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w „Specyfikacji technicznej robót”
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwi oferentowi przeprowadzenie oględzin miejsca
realizacji zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający  dopuszcza/niedopuszcza możliwości  powierzenia  przez  Wykonawcę  części  lub

całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14.12.2016 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 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:

wiopole@ijhars.gov.pl , faksem na  nr:  77  4543118,   poczty,  kuriera  lub  też  dostarczona
osobiście na  adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole do dnia 17.11.2016 r. wraz z załączoną informacją o rodzaju
i miejscu ewidencji przedsiębiorcy (KRS, CEIDG).

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  18.11.2016 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie  WIJHARS w Opolu, oraz na stronie
internetowej pod adresem bipwijhars.e-wojewoda.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.
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6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bipwijhars.e-wojewoda.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych 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 bipwijhars.e-wojewoda.pl, 

W ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania wyboru, z Wykonawcą zawarta zostanie umowa
dostawy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji  udziela  Norbert  Rzepczyk  pod numerem telefonu 77 4543118 oraz
adresem email: n.rzepczyk@wijhars.opole.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Specyfikacja techniczna robót.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.

Strona 2 z 2


