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ZK/13/2020 

OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI                                                               Korfantów, dnia 28.09.2020 r. 
          W KORFANTOWIE Sp. z o.o. 
 
 
 
Sekretarz komisji: Ewa Polowa 
Tel. 77 4344060 
Nazwa komórki organizacyjnej  oraz numer  telefonu 
pracownika prowadzącego postępowanie 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający:  Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: 
„Dostawę mebli gabinetowych do budynku administracyjnego Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” 

 
 
1. Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, natomiast 
opis szczegółowy umieszczono w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 3.  

2. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 05.10.2020 r. do godz. 10.00 oferty należy 
złożyć w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 
11 lub drogą mailową na adres zamowieniapubliczne@ocr.pl  

3. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 10 listopada 2020r.  

4. Opis sposobu przygotowania oferty: należy złożyć: 

- podpisany przez upoważnionego przedstawiciela firmy druk oferty – załącznik nr 2 oraz formularz 
asortymentowo – cenowy – załącznik nr 3; 

- katalogi, ulotki – materiały informacyjne oferowanych mebli zawierające zdjęcia - w języku polskim, w celu 
bezspornej identyfikacji wyrobu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek oferowanych produktów, jeśli dostarczone dokumenty nie 
będą w pełni potwierdzały wymagań opisanych przedmiotem zamówienia. 
 

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: cena 100% 

       Sporządził:                        Zatwierdził: 

                 Sekretarz Komisji –                                                                                    Prezes Zarządu -  

                    Ewa Polowa                                   Wojciech Machelski        

…………………………………………………                                        ………………………………………………… 
Podpis pracownika prowadzącego postępowanie                                                                                      
Podpis i pieczęć Prezesa zarządu 
 
6. Załączniki: 
- załącznik nr 1 – Opis techniczny mebli  
- załącznik nr 2 – Oferta   
- załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy  
- załącznik nr 4 – Projekt Umowy  
- załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna  
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