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Do wyboru oferty nie będą miaĘ zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówieńpublicmych
(zgodnie zart.Zpkt 1.1 ustawy zdn.11 września 2019 roku)

Schronisko dla Zwieruąt w Łodzi, pmy ul. Marmurowej 4 zaprasza do składania ofeń
cenowych na zakup ,wraz z sukcesywnymi dostawami karmy 'dla psów i kotów
ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

1. Opis pruedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienią obejmuje zakup karmy dla psów i kotów ze Schroniska dla ZńUząt

wŁodzii składa sięz3 óddzielnych Zadń:

Zadanic 1z Zakup i dostawa karmy mokrej dla psów - opis zamówieni a (Zńączńk nr 1 ) i vłYkaz

(Zńączniknr la)

Zadanie ż-. Zakup i dostawa karmy mokrej dla kotów - opis zamówienia (Zńączńknr 2)

iwykaz (Zńącnńknr ża)

Zadlanie 3: Zakup i dostawa karmy specjalistycznej dlapsów i kotów - opis zamówienia

(Zńączńknr 3) i wkaz (Zńącznknr 3a)

podane w specyfikacjach ilości karmy w kazdym z zadań stanowią szacunkowe

zapotrzebowanie na konkretnie wskazany rodzĄ karmy. ZamańĄryy nie gwarantuje

wykorzystania całkowitego limitu wżeJ podanych ilości. Ztego qftułu WykonawcańemoŻe

wnosić roszczeńdo Zamańającego i na co wyrużazgodę składając ofertę.

2. Istotne warunki wykonani a i rozlĘczenia zamówienia

a) Warunkiem realizacjizamówięniabędzie ńożenięoferty cenowej obejmującej ww. Przedmiot

zamówienia oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierzątw Łodzi.

b) Realizacja zanówięnia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia2022 roku.

c) płatnośó zazamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przezvlYkonawcę

zamówieniaw terminie 30 dni od daty wystawienia faktury,

3. Opis sposobu prrygotowania oferĘ-

a) Wykonawc a zobovńązany jest ńoĘć ofertę na ,,Formularzu ofertowym" stanowiącYTp

zńączńknr 4 do niniejszego zapytaniai zgodnie z instrukcjami tam zawaĘmi-

b) Wykonawc amoże złożyćofertę na dowolną liczbę zńah,
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c) Pisemną ofertę nńezy ńoĘć do 31 sĘcznia 2022 roku do godz. 15.30 w siedzibie

Zalnawiającego: Schronisko dlaZwierząt, ul.Marmurowa 4,91-610 Łódż lub przesyłając

ją mailowo na adres: schronisko.bitrro@o2.pl

9) W przypadku wyboru ofert najkorzystniejszych, ńożone oferty cenowe będą stanowiły

integralną częśó umowy podpisanej między Wykonawcą a Zamańającym-

4. Ocena ofeń.

a) Zamavńający oceni ofeĘ stosując kryterium najńższej ceny brutto w zakresie kaZdego

zńańa oddzielnie.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewżnienia zapytańa ofertowego na kużdym

etapie bez poddnia przyczyny w szczególności w prąlpadku gdyby ńożone ofertY

przekłaczńymożliwościfi nansoweZanawiającego.

c) Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji oraz ustalarria indywidualnych warunków

realizacjizamówienia.

5. rnformacje inne.

Zapytańe ofertowe nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

Do zapytania ofertowego nie stozuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznYch-

6. Załącznikiz

Załączńknr 1 - opis zamówienia: karma mokra dla psów

Załączńknr la - wku do Zńączntka nr 1

ZńączŃknr 2 - opis zamówienia: karma mokra dla kotów

Zńącznknr 2a-wkaz do Zńączńkanr 2

Zńącz:tlknr 3 _ opis zamówienia: karma specjalistycmtadlapsów i kotów

Załączniknr 3a - wkaz do Załączńka nr 3

Zńączltk nt 4 - formularz ofertowy

Marta olesińska
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Dyrektor

Schroniska dlaZńerząt
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