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Raport oferty
Postępowanie: Sukcesywna dostawa gazów technicznych dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w 2023 r. (ID 719147) (1)

Data złożenia oferty: 2023-01-30 11:12:27

 
 
Wykonawca
Nazwa firmy: MESSER POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 8510109326
Adres: 41-503 Chorzów, ul. Maciejkowicka 30
Imię i nazwisko: - -
Numer telefonu: 602108882
Adres e-mail: miroslaw.brenk@messergroup.com

Zamawiający
Nazwa firmy: Miejski Zakład Komunikacji w
Gorzowie Wielkopolskim
Oddział: -
NIP: PL5990003619
Adres: Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów
wielkopolski
Imię i nazwisko: Przetargi MZK Gorzów
Wielkopolski

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis Ilość / JM Cena
netto / JM Wartość netto VAT Waluta

Pliki dołączone
przez

wykonawcę
1. Tlen techniczny - butla 6,4 l - 84 m^3 6.50 546.00 23% PLN -

2. Acetylen - butla 7kg - 53 m^3 51.00 2,703.00 23% PLN -

3. Mieszanka spawalnicza (Ferroline C8 F50
P200) - 58 m^3 14.50 841.00 23% PLN -

4. Argon - 29 m^3 14.00 406.00 23% PLN -

5. Azot do klimatyzacji butle o pojemności 5-6 l - 18 m^3 7.00 126.00 23% PLN -

6. Gaz do butli propan-butan (butla 11 kg) do
grzania - 22 m^3 9.00 198.00 23% PLN -

7. Dzierżawa butli za 1 dzień - 40 szt. 0.60 24.00 23% PLN -

8.
Dzierżawa butli długoterminowa ( w
przypadku braku wymiany butli przez 90 dni
naliczana od 61 dnia)

- 40 szt. 0.60 24.00 23% PLN -

9. Koszty ADR - 1 szt. 1.00 1.00 23% PLN -

10. Dzierżawa butli długoterminowa - 1 szt. 0.60 0.60 23% PLN -

 

Kryteria i warunki formalne

https://platformazakupowa.pl/transakcja/719147


Lp Nazwa Opis Propozycja/komentarz
wykonawcy

Pliki
dołączone

przez
wykonawcę

1. Cena Wartość oferty - -

2. Termin dostawy Termin dostawy w dniach roboczych - od złożonego zamówienia. 3 -

3. Dodatkowe
koszty

Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i ADR, po stronie
wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

Koszt transportu 8,0PLN
/butla, Dopłata transportowa
do kupionej butli 1,0PLN

-

4. Miejsce dostawy
Miejscem dostawy jest magazyn Miejskiego Zakładu Komunikacji w
Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów
Wlkp. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

Gorzów -

5. Nr rachunku
bankowego

Rachunek bankowy o o numerze ………………………………………
znajduje się w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b ust.1
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy
podać nr rachunku bankowego, na który następować będzie zapłata za
wykonaną usługę, zgodnie z treścią faktury.

-- -

6. Faktury
elektroniczne

Wykonawca będzie / nie będzie wysyłał ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne
związane z realizacją zamówień publicznych do zamawiającego za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy - zgodnie z
Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Proszę wpisać: "będzie"/ "nie
będzie".

efaktury -

7. RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę
potwierdzić.

-- -

8.
Mechanizm
podzielonej
płatności

Do rozliczeń w ramach niniejszej usługi stosowany będzie mechanizm
podzielonej płatności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

-- -

9. Warunki
płatności

Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". 21 dni -

10. Zawarcie umowy

Złożenie zamówienia przez Zamawiającego w wyniku przyjęcia oferty
Wykonawcy jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji umowy z treścią
niniejszego zapytania, Zamawiający zastrzega prawo do
natychmiastowego zaprzestania współpracy. Proszę potwierdzić
wpisując "Akceptuję".

akceptuję -

11. Zapytanie
ofertowe

Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wymagań
niniejszego zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując
"Akceptuję".

-- -

12.
Informacja o
wynikach
postępowania

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej, wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty. Informacja ta będzie miała formę Raportu Wyboru Ofert
wygenerowanego przez Platformę Zakupową. Żadne inne informacje
nie będą przekazywane. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję".

-- -

13. Oświadczenie
wykonawcy

Strony dopuszczają zmiany w zakresie ilościowym poszczególnych
pozycji przedmiotu zamówienia z zachowaniem cen ofertowych i tej
samej wartości zamówienia podstawowego. Zakres zmian
(ograniczenie dostawy lub jej zwiększenie) nie może przekroczyć 50%
ilości zamówienia podstawowego

-- -

 
Komentarz i pliki do całej oferty:
Komentarz:
Cena podana za azot w m3 dotyczy butli 40/50 litrowych . W przypadku mniejszych butli stosuje się
cenę za butlę.
Załączniki:
-



Dodatkowe informacje:
Data złożenia oferty: 2023-01-30 11:12:27
 
Przypisy:
1) Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719147


