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W SIERADZU
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98-200 Sierqdz

I

ZAPROSZENIE DO ZT,OiENIA OFERTY
Sqd Okrggowy w Sierodzu, ul. Alejo Zwycigstwo
sktodonio ofert no:

l,

98-200 Sierqdz zoproszo do

Wynojem powlerzchni uiytkowej z przeznoczenlem do uslqwlenio qulomqtu
vendlngowego z nopojomi (kowo, herbqlo llp.) wroz z przylqczenlem do
zqsilqnlq.

Powiezchnio ptzeznoczonq do wynojmu zlokolizowqno jest w budynku Sqdu
Okrggowego i Sqdu Rejonowego w Sierodzu pzy ul. Alejo Zwycigslwo I
(pqrter - korytorz przy wejSclu do budynku).
Miejsce pneznoczone do zoinstolowqniq qutomqiu nie posiodo pzylqczo
wodnego.
Okres nq joki zostonie zowarto umowo nojmu 6 mleslgcy.

I.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANI OFERTY

l.

Oferenl ponosi wszelkie koszly zwiqzone z pzygotowoniem oferty.

2. Ofertq musi by6 nopisono w jgzyku polskim oroz podpisono pnez

osobg do tego upowo2nionq.
3. Oferto musi zqwieroi:
o) Nozwg, odres. numer wpisu do KRS, NlP, REGON. numer telefonu i
qdres poczly elektronicznej Oferento.
b) Dotg spozqdzenio oferty.
c) Wysoko56 miesigcznej stowki czynszu nojmu powiezchni pod
automot w kwocie brutto. Pzy ustoloniu stowki miesigcznej czynszu
nole2y uwzglqdni6 koszty energii elektrycznej zuiywonej pzez
outomqt.
d) OkreSlenie powiezchni, jokq zojmie outomot,
e) Rok produkcji outomotu pzewidzionego do zqinstqlowanio; Uwogo
rok produkcji qutomolu nie mo2e by6 wczeSniejszy ni2 2014,
4. Do oferty nole2y zotqczy6 pelnomocnictwo do jej podpisonio (jeili
dotyczy).
5. Ofertg nolezy umie5ci6 w zomknigtej kopercie. Oznokowonie
koperiy powinno zowieroC miqdzy innymi:
o) Nozwe iodres Oferento,

b) Dopisek: ,,Ofertq no wynoiem powiezchni uiytkowej pod outomot
vendingowy".
6. Wz6r formulozo ofertowego stonowi zotqcznik nr I do zopytonio
ofertowego.
7. Wz6r umowy slonowi zotqcznik nr 2 do zopytonio ofertowego.
il.

MIEJSCE I TERMIN SKATDANIA OFERI

Ofertg nole2y pzeslo6 nq odres: Sqd Okrqgowy w Sierodzu, 98-200
Sierodz Alejo Zwycigstwo l, bqd2 zio2y6 osobiScie w siedzibie Sqdu
Okrggowego w Sierqdzu, Alejo Zwycigstwo l, pok. 35 (porter),
w terminie do 19.06.2017r.
W pzypodku oferty paestonej pocztq, liczy sig doto wptywu do biuro
podowczego Sqdu Okrggowego w Sierodz. Oferty zto2one po uptywie
wyznoczonego terminu sktodqnio ofert zoslonq odeslqne bez
oMieronio.

u.

KRYIERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokoli miesigcznej stowki czynszu
nojmu powiezchni, okreSlono w kwocie brutto. Wybrono zostonie
oferto z nojwy,2szq stowkq czynszu.
tv.

ZASADY WYBOWU OFERTY NAJKORZYSINIEJSZEJ
I

. Do dokononio wyboru wystorczy jedno wo2no oferto.

2. W pzypodku zlo2enio pzez podmioty dw6ch lub wigkszej liczby
ofert zowierojqcych tg somq, nojkozystniejszq cene, wyb6r oferty
nojkozystniejszej zostonie dokonony po ponownym ztoieniu ofert
przez te podmioty w terminie okreSlonym przez Wynojmujqcego.

3. Wynoimujqcy zostzego sobie prowo

do nie rozstzygnigcio

niniejszego zopytonio of ertowego.

v.

4.

O wyboze nojkozystniejszej oferty lub brqku rozstrzygniqcio,

5.

Oferenci zostonq powiodomieni pisemnie.
Zoworcie umowy nojmu noslqpi nie p62niej ni2 w terminie 7 dni od
doty zowiodomienio o wyboze oferty nojkozystniejszej.

INFORMACJE DODAIKOWE

Oferent mo2e pzed zioieniem oferty zopoznoi sig

z

miejscem

5wiodczenio ustugi.
Termin reolizqcji (instolocji outomotu)
podpisonio umowy.

- l0 dni roboczych od dnio
Osobq upowo2nionq do kontokt6w z oferentomi w sprowoch

zwiqzonych z niniejszym zopytoniem oferlowym jestl st. inspektor ds.
gospodorczych Sqdu Okrggowego w Sierodzu - Hieronim Stochuro, tel.
43 826 66 53

ovn6Jxron

Sedu Okrgg4fc{to w

Sie€&u

nooeWciepaniax

