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Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na  

Ubezpieczenie pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na

okres 1 roku od 01.01.2015 – 31.12.2015

Termin realizacji:    Umowa będzie zawarta od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

Kryteria oceny oferty:   Cena  brutto 100 % 

Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub
odwołania  zaproszenia  do  składania  ofert,  oraz  prawo  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru  oferty  na

każdym jego etapie. 

Termin składania oferty cenowej:  

1. Do dnia  11.12.2014 r. do godziny 15:00 na adres:  Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul.
Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14.
2.  Ofertę  należy złożyć  w formie  pisemnej  w zamkniętej  kopercie  opisanej:  Oferta  na ubezpieczenie
pojazdów będących w posiadaniu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku na okres 1 roku od
01.01.2015 – 31.12.2015. Należy wskazać nazwę Wykonawcy
3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego  oznakowania
koperty  (opakowania)  lub  brak  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji  oraz  za  złożenie  koperty
(opakowania) w innym miejscu niż wskazane w pkt. 1
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :

Wypełniony formularz oferty

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i  wyborze

najkorzystniejszej  oferty,  umieszczając  informację  na  stronie  www.bip.zbkprudnik.pl oraz  na  tablicy
ogłoszeń w siedzibie ZBK w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy
pozostają związani ofertą.

Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osoba do kontaktu:       W zakresie przedmiotu zamówienia Pan Alfred Kostka tel. 77 436 38 84 wew. 45

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową. 

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.

                                                                                        …………………………………..
                                                                                         Kierownik Zamawiającego
                                                                                                             mgr inż. Zdzisław Pikuła
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