Warszawa, dnia 21.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć
i Solidarność, ul.
Zielna 37, 00-108
Warszawa,
tel. (+48) 22 891 25 00, fax. (+48) 22 891 25 01, NIP 701045 62 60, REGON 360483100 zwraca się z
prośbą o przedstawienie oferty na:

1.

Opis przedmiotu zamówienia.
Ochrona, w Poznaniu na placu Mickiewicza wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918 —
1923”. Do szczegółowych warunków należy:
1) Ochrona całodobowa wystawy,
2) Uzupełnianie płynu do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych, płyny dostarczone przez
oferenta, rozliczenie na podstawie refakturowania – obowiązek przedstawienia faktur na
zakup środków
3) Pilnowanie przestrzegania regulaminu, w tym w szczególności pilnowanie zachowania
odstępów między zwiedzającymi.

1.1

Nazwa i opis projektu w ramach którego dokonywany jest zakup.

Wystawa plenerowa pt. „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923”

2.

Termin ważności oferty: 30 dni

3.

Sposób i miejsce zamówienia.
Realizacja w Poznaniu (Polska) dla Zamawiającego.

4.

Termin realizacji zamówienia: 16.11.2020 godz. 6.00 do 05.01.2021 godz. 12.00

5.

Kryteria oceny ofert.
5.1

Cena

6.

Warunki płatności i odbioru.
14 dni od zakończenia usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury

7.

Informacje o negocjacji warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych warunków oferty.

8.

Pracownik upoważniony do kontaktów z wykonawcą Marek Dąbkowski

tel.:...502-388-373.., fax:

9.

... .. ........... ......, e-mail marek.dabkowski@enrs.eu

Zastrzeżenia.

1) Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert bez
podania przyczyny;
3) W przypadku uznania, iż wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie spełnia
warunków udziału lub w przypadku nie zawarcia umowy z nim umowy z innego powodu (w
szczególności odmowy wykonawcy), Zamawiający może przystąpić do negocjacji z kolejnym
wykonawcą.

10. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, poczty e-mail, faxu lub osobiście.
11. W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o
przesłanie oferty najpóźniej do dnia: 27.10.2020......... ... do godz. :...18.00......... .

Marek Dąbkowski
(podpis pracownika)

