Radom, dnia 09.05.2016r.

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: zapytanie ofertowe na dostawy wody mineralnej o pojemności 1,5l 

		Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawy wody mineralnej o pojemności 1,5l                   w okresie 12 miesięcy.

Opis zamówienia.
Zamówienie obejmuje sprzedaż wraz z dostawą wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) zaoferowanej przez Dostawcę w przewidywanej ilości ok. 60 000szt. / rok. Woda mineralna średniozmineralizowana o zawartości składników mineralnych od 500 do 1500 mg/l, przy czym zawartość sodu nie może przekraczać 30 mg; w butelkach plastikowych typu PET                            o pojemności 1,5l. Woda winna być klarowna, bez osadu na dnie butelki, o neutralnym smaku                   i zapachu. Na etykiecie znajdującej się na butelce winny znajdować się informacje dot. nazwy producenta/dostawcy wraz z adresem, nazwy produktu, nazwy źródła, z którego woda pochodzi                 i zawartości składników mineralnych, informacji, że woda posiada aktualne atesty higieniczne                 o dopuszczenia wydane przez jednostki uprawnione do kontroli jakości wody mineralnej, daty przydatności do spożycia.
	Dostawy wody będą odbywały się w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. 
	Zamówienia poszczególnych partii będą dokonywane telefonicznie lub e-mailem, a realizacja powinna być wykonana w terminie 2 dni od otrzymania zamówienia.
	Dostawa wody będzie rozliczana fakturami częściowymi, po każdej dostawie. 
	Dostawy wody będą się odbywały na koszt Dostawcy.
	Dostawca ma zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały okres dostaw.

Prosimy o wypełnienie formularza ofertowego i przysłanie wraz z dokumentami Państwa firmy (KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP, REGON – poświadczone za zgodność z oryginałem) na nasz adres do dnia 13.05.2016r. 
						



Załączniki:     
załącznik nr 1 - oferta Dostawcy

			

Załącznik nr 1
Nazwa Dostawcy................................................				
Siedziba………...................................................
Nr telefonu/faksu.................................................
nr NIP..................................................................
nr REGON...........................................................
								PPUH ”RADKOM” Sp. z o. o.
								ul. Witosa 76
								26-600 Radom

O F E R T A

	Nawiązując do zapytania ofertowego na sprzedaż wraz z dostawą wody mineralnej                      o pojemności 1,5l w okresie 12 miesięcy.

Zobowiązujemy się dostarczyć w partiach wodę mineralną o pojemności 1,5l (gazowaną                          i niegazowaną) ………………………………………………..…………………………………………….……. 
                                                  NAZWA WODY
w ilości ogólnej ok. 60 000 szt., za cenę 1 szt.:

       netto ………………… zł  
       (słownie: ………………………………...………………………………………………………..…..… )

       oraz  ……..….  podatku VAT w wysokości ………………….. zł   
       (słownie: …………………………………………………………………………………..………….… ) 

        co stanowi cenę brutto …………………… zł  
       (słownie: …………………………………………………………….…………………………..……… )
Wartość całego przedmiotu zamówienia w wysokości: 
kwota brutto ……………… zł (słownie: …………………………………….…………………………..…… ) 
w tym podatek VAT … % w wysokości ……………. (słownie: ………………………………………..……
……………………………… ).

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty:
a)  dokumenty firmy (KRS lub wpis do CEi IoDGRP, NIP, REGON),




...............................................                            	............................................................
/data/	 	              		/podpis i pieczęć 
       upełnomocnionego przedstawiciela/

