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[ZFDK]  Zapytanie ofertowe do dostawcy krajowego  

2022/ZFDK/BG/002090

z dnia 10-06-2022

ORYGINAŁ

Nazwa: NIEOKREŚLONY

NIP:

Adres:

LP Indeks Opis IlośćJMWymagany termin dostawy

m  420,00RURA FI63,5X4MM GAT.15HMSAP013403 1 20-06-2022

RURA FI 63,5X3,6 GAT. S235JRH WG.  PN-EN 10210, PN EN 10216, MATERIAŁ WRAZ Z CERTYFIKATEM 

POTWIERDZAJĄCYM WYMAGANE PARAMETRY

Uwagi

Ostateczny termin składania oferty upływa dnia: 2022-06-14

Oferty składane po tym terminie nie będą brane po uwagę.

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę jednostkową w PLN.

2. Termin realizacji.

3. Warunki płatności : termin płatności 30 dni

4. Termin obowiązywania oferty (preferowany termin 30 dni).

5. Warunki dostawy.

6. Informacje na temat ewentualnych atestów, kart charakterystyki, warunków gwarancji.

7. Informacje na temat ewentualnych opakowań zwrotnych.

8. Numer naszego zapytania ofertowego.

Kryterium oceny ofert 100% ceny

Dopuszcza się składanie ofert częściowych - NIE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Prowadzący postępowanie zakupowe nie posiada upoważnienie dokonywania wiążących dla Zamawijaącego ustaleń, 

upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.

Poczynione przez niego ustalenia nie stanowią umowy przedwstępnej.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, z zachowaniem zasad 

określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze 

Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zwanej dalej „Procedurą” (Procedura dostępna na stronie: 

http://www.gkpge.pl/bip/przetargi) oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych dostępnych na stronie 

http://www.gkpge.pl/bip/przetargi, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, 

dostępnego na stronie http://www.gkpge.pl/compliance. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych GK PGE oraz 

w Dobrych praktykach zakupowych.

W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy, 

których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy będziemy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
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BESTGUM POLSKA sp. z o.o

LP Indeks Opis IlośćJMWymagany termin dostawy

Sprawę prowadzi: Jarosław Kaczmarek

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i przesłanie oferty cenowej na adres zaopatrzenie@bestgum.pl

Z góry dziękujemy za odpowiedź.

Z poważaniem    Jarosław Kaczmarek
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