Radom, dnia 04.11.2020 r.

Znak sprawy: DT.230.14.2020.PP
ZAPYTANIE

CENOWE

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia
oferty cenowej na dostawę flag mocowanych na drzewce w ilościach wymienionych poniżej:
- 400 szt. flag z herbem Miasta Radomia w wersji uroczystej - poziomych
- 400 szt. flag Narodowych Polski - poziomych
Flagi z herbem Miasta Radomia w wersji uroczystej i flagi Narodowe Polski
o wymiarach 112 x 70 cm, winny być wykonane na materiale poliestrowym o gramaturze 115g/m 2
wytrzymałym mechanicznie, trudno nasiąkliwym, mającym niski poziom absorpcji, aby skutecznie
chronił materiał przed powstawaniem zabrudzeń oraz wykończone tunelem na drzewiec
0 20-21 mm. Brzeg każdej flagi musi być obszyty, tak aby zabezpieczyć materiał przed strzępieniem
się. Szczegóły dotyczące proporcji oraz użytej kolorystyki herbu Miasta Radom znajdują się
w załączonym pliku „Księga Herbu Miasta Radomia" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny, lub
zmianę do 20% ilości, określonych w formularzu ofertowym.
2. Wykonawca w/w towary dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
3. Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania cenowego. Za każdy jeden dzień opóźnienia dostawy choćby części z w/w
zamówienia Zamawiający potrąci Wykonawcy karę wartości 3% brutto całej dostawy.
4. Okres gwarancji na w/w materiały minimum 6 miesięcy, liczony od daty dostawy.
5. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15,
26-600 Radom - sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatozuk.radom.pi
00
6. Ofertę należy złożyć do dnia: 12.11.2020 r. do godz. 12 .
7. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru,
8. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik
korespondencyjny Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury.
Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: pracownicy Działu Technicznego
Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu tel. 48 389 26 38.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
11. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów: najniższej
ceny.
12. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.
Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Księga Herbu Miasta Radomia.
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