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ZAPYTANIE OFERTOWE NR   O01/05/2015 

 

Nazwa i adres zamawiającego Neurosoft Sp. z o.o. 

ul. Robotnicza 72, 53-608 Wrocław 

Tryb udzielenia zamówienia Konkurs ofert 

Data ogłoszenia zapytania 25.05.2015r 

Data złożenia oferty 28.05.2015r. do godz.: 15:00 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do 

zamawiającego. 

Opis przedmiotu zapytania 

ofertowego 
Przedmiotem zapytania jest wynajem pojazdu ciężarowego 

Termin realizacji przedmiotu 

oferty 
 czerwiec 2015 r. 

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria: 

1. Cena – 50% 

2. Zgodność z załączoną specyfikacją techniczną – 50% 

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. 

W przypadku gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego 

oferta może zostać uznana za nieważną. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki 

konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie zaproponuje 

oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę/ uzyskał największą 

ilość punktów,  złożenie zamówienia/ zawarcie umowy na realizację 

przedmiotu zamówienia.  
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Oferta musi zawierać 

następujące elementy 
 pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP, 

KRS/EDG) 

 datę sporządzenia oraz okres ważności oferty, 

 kosztorys ofertowy (cena), 

 datę realizacji przedmiotu oferty, 

 warunki i termin płatności, 

 dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu, e-

mail), 

 

Sposób składania oferty Ofertę należy: 

1. Przesłać w wersji elektronicznej na adres: 

2. lub dostarczyć w wersji papierowej do siedzibie firmy 

Neurosoft Sp. z o.o. na adres: ul. Robotnicza 72, 53-608 

Wrocław. 

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Oferty dostarczane osobiście powinny być podpisane przez 

Oferenta, a dostarczane elektronicznie powinny stanowić skan 

podpisanego dokumentu. 

 

Otrzymana oferta będzie stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Szczegółowych informacji na przedmiotu i warunków zamówienia udzieli: 

Imię i nzawisko : Bartosz Czapiewski  
Tel.: 607597655 
e-mail: Bartosz.czapiewski@neurosoft.pl 

 

 

Neurosoft Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszania i odstąpienia od ogłoszonego konkursu 

ofert, bez uzasadnienia i ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Specyfikacja techniczna zamówienia 

 


