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Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę
materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK
15.06.2020

Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza
do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na
wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych opatrzonych logo
UTK.

23.07.2020 - Wybór oferty

W załącznikach opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

25.06.2020 Wyjaśnienia Zapytania 2

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia zapytania ofertowego w odpowiedzi na złożne pytanie
oraz ujednolicony na dzien 25.06.2020 załącznik nr 1 OPZ. Jednocześnie w związku z
wprowadzonymi zmianami informuję, że wydłużeniu ulega termin składania ofert.

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 1 lipca 2020 r. do godziny 12:00

22.06.2020 Wyjaśnienia Zapytania

Niniejszym udostępniam wyjaśnienia zapytania ofertowego w odpowiedzi na złożne pytania
oraz ujednolicony na dzien 22.06.2020 załącznik nr 1 OPZ. Jednocześnie w związku z
wprowadzonymi zmianami informuję, że wydłużeniu ulega termin składania ofert. W plikach
opublikowano również wzór zawieszki zapachowej.

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

http://bip.utk.gov.pl/download/2/2409/BDG-WZPU251028620207MMInformacjaowyborzeoferty.pdf
http://bip.utk.gov.pl/download/2/2392/Wyjasnieniazapytaniaofertowego2.pdf
http://bip.utk.gov.pl/download/2/2393/ujednocliconynadzien25062020Zalnr1OpisPrzedmiotuZamowienia.docx
http://bip.utk.gov.pl/download/2/2381/Wyjasnieniazapytaniaofertowego.pdf
http://bip.utk.gov.pl/download/2/2382/ujednocliconynadzien22062020Zalnr1OpisPrzedmiotuZamowienia.docx
http://bip.utk.gov.pl/download/2/2384/Wzorgrafikazawieszkizapachowej.pdf


UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 29 czerwca 2020 r. do godziny 12:00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na rzecz
Zamawiającego.

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Kryteria oceny ofert

Cena 80 %
Jakość 20%

Termin składania ofert

24 czerwca 2020 r. do godziny 12:00

PLIKI DO POBRANIA

WYBÓR OFERTY
[pdf] Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (161.72 KB)

WYJAŚNIENIA I PLIKI UJEDNOLICONE
[pdf] Wyjaśnienia do Zapytania z 25.06.2020 (210.12 KB)
[docx] ujednoclicony na dzień 25.06.2020 Zał. nr 1 OPZ (1.68 MB)
[pdf] Wyjaśnienia do Zapytania z 22.06.2020 (240.16 KB)
[pdf] Wzór zawieszki zapachowej (103.93 KB)
[docx] ujednoclicony na dzień 22.06.2020 Zał. nr 1 OPZ (1.68 MB)

ZAPYTANIE OFERTOWE
[pdf] Zapytanie ofertowe - na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych opatrzonych logo UTK
(215.67 KB)
[pdf] Załącznik nr 1 - OPZ (901.01 KB)
[docx] Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy (102.45 KB)
[zip] Załącznik nr 3 - Wzór umowy (1.15 MB)
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