
SLUZBA
WIĘZIENIA

Zakład Karny w Płocku
09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 22

tel. 24 235 02 00, fax 24 262 02 27, email: zk.plock@sw.gov.p

Płock, dnj4omaja 2022 r.
Znak sprawy: Dkw.2233.25.2022.LS

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMOWIENIE 0 WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000,00 zł

Działając na podstawie zarządzenia nr 94/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Płocku

z dnia 19 kwietnia 2021 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Zakładzie Karnym w Płocku

zamówień, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. l pkt l ustawy z dnia ll września 2019

roku - Prawo zamówień publicznych, zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie

Kurs monter instalacji chłodniczych

1. Nazwa i adres Zamawiajqcego:
Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22 09 -- 402 Płock, tel. 024 235 02 00 faks 24 262 02 27

adres strony internetowej: WWW:$W:gQy:21 adres poczty elektronicznej: ZB..ZleSB@ŚW:gey:21

godziny urzędowania: 8.00 -- 16.00

ll. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane Wykonawcy.

Organizacja i zrealizowanie szkolenia zawodowego w postaci kursu NIQNTERJIVSIĄ!:ĄCJI CHŁODNICZYCH - Ilość

kursów: l (ilość osób do przeszkolenia -- 6).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr l.

tll. Termin realizacji zamówienia: maj :czerwiec 2022 rok

IV. Miejsce realizacji zamówienia. Zakład Karny w Płocku, 09 -402 Płock ul. Sienkiewicza 22

V. Warunki płatności(termin, forma):

Płatność za usługę nastąpi w terminie 30 dni od momentu otrzymania przez Zakład Karny w Płocku prawidłowo

wystawionej przez Wykonawcę faktury po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia

vl. zasady składania ofert:
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

1) została złożona po terminie składania ofert;

2) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę lub oferta zawiera propozycje wariantowe;

3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi

sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez

zamawiającego;



5) wykonawca uchyla się od zawarcia umowy;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji

niesatysfakcjonującej ceny za przedmiot zamówienia

3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli

1) nle ztożono żadnej ofe rty;

2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu

najkorzystniejszej oferty.

Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 15.05.2022r.

https://platformazakupawa.pl/pn/zk.plonk
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