Lubicz dnia 19.12. 2016 r.

Urząd Gminy Lubicz
ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
tel. 56/ 621-21-00
fax. 56/ 678-21-22
mail: kultura@lubicz.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie zajęć fitness dla
mieszkańców gminy w roku 2017.
Zamawiający:
Gmina Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
tel. 56/ 621-21-39,
fax. 56/ 678-21-22
mail: kultura@lubicz.pl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja zajęć z trenerem fitness – zajęć dla
mieszkańców gminy. Zajęcia powinny odbywać się dwa razy w tygodniu, czas trwania
każdego z nich to 1 godzina. Program zajęć powinien być urozmaicony. Zajęcia powinny
odbywać się z podziałem na 2 grupy max 15 osób. Na koniec miesiąca do Urzędu Gminy
powinna być dostarczona lista z podpisami uczestniczących w zajęciach i
harmonogramem.
Termin i forma realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia Wykonawca wykonuje w
terminie od 15.01.2017 r. do 15.12. 2017 r. z wyłączeniem wakacji.
1. W ofercie należy podać cenę brutto.
2. Formy przyjmowania zamówień (telefon, fax., mail.) oraz wymaganego czasu złożenia
zamówienia przed jego realizacją.
Zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru
któregokolwiek ze złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za
jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega sobie prawdo zmiany terminu i godziny realizacji w/w usługi.
- Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie kryterium cenowym złożonej
oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, formie pisemnej lub elektronicznej należy przekazać
elektronicznie, pocztą lub osobiście Zamawiającemu do dnia 30 grudnia 2016 roku do godz.
15:00.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Nazwę adres wykonawcy.
2. NIP.
3. REGON.
4. Nr rachunku bankowego.
5. Cenę netto i brutto.
6. Wyrażam zgodę na formy płatności określone w zapytaniu cenowym.
Warunki płatności:
- przelew z odroczonym terminem płatności od 14 do 21 dni,
- karta płatności i/lub gotówka.

zup. Wójta
Teresa Gryciuk
Sekretarz Gminy

