
Zapytanie ofertowe – na zakup  i dostawę regałów magazynowych 

Szanowni Państwo 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy planuje 

zakup dziesięciu regałów magazynowych. 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie 

oferty do dnia 27.09.2022 r. do godziny 15:00 za pośrednictwem platformy 

zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/witd.bydgoszcz 

Z góry dziękujemy za złożone oferty. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dziesięciu regałów 

magazynowych do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w 

Bydgoszczy. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna 

wyszczególnić regały magazynowe wraz z cenami jednostkowymi, kwotą 

podatku VAT oraz kwotą brutto. 

 

Parametry, które powinny spełniać regały: 

wysokość: 250 cm 

szerokość: 100 cm 

głębokość: 60 cm 

regulacja wysokości półek 

ilość półek: 6 

sposób montażu: zaczepowy 

półki: wykonane w płyty wiórowej o grubości 16mm 

konstrukcja: wykonana z profili stalowych 

pokrycie: lakierowany farbą proszkową w kolorze czarnym 

dopuszczalne obciążenie półki: 200 kg  

nośność konstrukcji regału: 1000 kg 

zgodność z normą PN-88/M-78321 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zapytania ofertowego do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, do 



wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, w terminie 14 dni od 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

3. Kryteria i zasady oceny ofert: 

15. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

są: 

Lp. Kryterium Waga% 

1. Cena brutto  100% 

 

4. Forma i termin składania ofert: 

1) Ofertę cenową na załącznikach do zapytania ofertowego należy złożyć w 

terminie do 27.09.2022 roku do godziny 15:00 . 

2) Kompletna oferta musi zawierać: 

- Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 

 

5. Informacje dodatkowe: 

a) Postepowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

b) Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga 

Zamawiający, który zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej 

procedury bez podania przyczyny. 

c) Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa 

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik 

prowadzonej procedury. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez 

dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

e) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w 

przypadku skorzystania przez niego z uprawnienia wskazanego w punkcie d). 

 

6. Istotne postanowienia zapytania ofertowego: 

a) Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy, do 

wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

b) Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy podane 

na prawidłowo wystawionej fakturze, w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostarczenia dziesięciu 

regałów magazynowych: 

 

 

1. Oferuję cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

………………………………………netto 

VAT………………………………… 

………………………………………brutto 

w tym: 

 

Lp. Nazwa Nazwa producenta i 

model 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

1 Regał 

magazynowy 

   

2 Regał 

magazynowy 

   

3 Regał 

magazynowy 

   

4 Regał 

magazynowy 

   

5 Regał 

magazynowy 

   

6 Regał 

magazynowy 

   

7 Regał 

magazynowy 

   

8 Regał 

magazynowy 

   

9 Regał 

magazynowy 

   

10 Regał 

magazynowy 

   

Razem  



 

 

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania Ofertowego 

udostępnioną przez Zamawiającego, nie wnosimy do nich uwag oraz, że 

akceptujemy istotne postanowienia zapytania ofertowego. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie 

wskazanym w Zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

          

…………………………………. 

                                                                                     Podpis Oferenta  


