Łysomice, 26 Października 2017 roku
Zapytanie o cenę:
dotyczy:
jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych
do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego znakiem CE. Wskazane wyroby
to rodzina produktowa składająca się z masztów do znaków i tablic drogowych (2 sztuki masztów najmniejszych i
2 sztuki masztów największych.
Firma Tioman Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łysomicach (Ostaszewo 57E) w ramach
procedury rozeznania rynku informuje, że w najbliższym czasie planuje zlecenie przygotowania
i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów
i oznakowań wskazanych wyrobów własnych.
W związku z powyższym Firma Tioman zaprasza, wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem, do
przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na
wskazany
w
tym
zapytaniu
adres
email.
Szczegóły
zamówienia
w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email: gk@tioman.pl do dnia 30 Października 2017 roku.
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega
do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

sobie

prawo

2. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i
uzyskanie
wiedzy
nt.
oferty
cenowej
na
realizację
ww.
usługi.
Zapytanie
o
cenę
w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów
Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z
uzyskanych
ofert.
Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do
rezygnacji
z
zamówienia
bez wyboru złożonych ofert.

3. Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy
o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub
tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Pan Grzegorz Kończalski, tel. +48 601686714, e-mail: gk@tioman.pl.

Łysomice, 6th of October 2017

Price inquiry:

It refers to:

Preperation and execution of 4 crash tests necessary to acquire certificates and markings of goods of the Purchaser
with
CE
mark
do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego znakiem CE. Indicated goods are the goods from
masts for traffic signs and road boards (2 pieces of the smallest and 2 pieces of the biggest masts)
Company Tioman Sp. z o.o. Sp. k. with headquarters in Lysomice (Ostaszewo 57E) within
market’s recognition procedurę informs that in coming days is planning to order preparation and execution of 4
crash tests necessary to acquire certificates and markings for indicated it’s own products.
Therefore company Tioman invites everybody who might be interested in future order to send estimated amount of
the order by filling out attached form and send it back to the indicated e-mail. Order details you’ll find in appendix
no. 1.

Offer must be sent in electronical version on email: gk@tioman.pl until 30 th of October 2017.

1. To ensure comparability of all offers Purchaser reserves the right to contact selected Bidders in purpose of
completeing or precising the offers.
2. Foregoing inquiry is not an offer in the sense of art. 66 § 1 of Civil Code, it’s also not an announcemnet in the
sense of act Law of Public Orders. Only purpose of this information is to recognise the market and gaining
knowledge about price offer for realisation above mentioned service.
Price
inquiry
in
purpose
of market recognition is not a procedure to grant a public order according to Public Procurement Law and does not
shape Purchaser’s obligation to accept any of the received offers.
Purchaser reserves a right to forfeit the order without choosing any offer.

3. Purchaser reserves that overall price is a public information according to Access to Public Information Act
and in case of it’s objection by Bidder as a confidential information for company or contractor, His offer will be denied.

Any additional information provides:
Grzegorz Kończalski, tel. +48 601686714, e-mail: gk@tioman.pl.

Załącznik Nr 2
Pieczęć Oferenta
FORMULARZ OFERTOWY

.............................................................................................................
nazwa i adres wykonawcy
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności,
a dotyczące: przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań
wyrobów Zamawiającego znakiem CE. Wskazane wyroby to rodzina produktowa składająca się z masztów do znaków i tablic drogowych (2
sztuki masztów najmniejszych i 2 sztuki masztów największych)
składamy ofertę o następującej treści:

1.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto: ............................................ zł.
Obowiązująca stawka podatku VAT: …............... %. Kwota podatku VAT: ............................... zł.
Cena brutto: ............................................................. zł.
Słownie zł: ………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Nazwiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji (jeżeli będą wymagane):

a) Pan/Pani ............................................................. tel. ......................... e- mail ................................
b) Pan/Pani ...............................................................tel. ........................ e- mail ................................

3. Oświadczam, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
opisanymi w załączniku nr 1 do zapytania o cenę – Opis Przedmiotu Zamówienia.

…………………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy

Bidder’s stamp

Appendix no. 2
APPLICATION FORM

.............................................................................................................
Name and address of the executor
In
answer
for
a
price
offer
for
makret
recognition
within
the
rule
of
competitivness,
and concerning: preparation and execution of 4 crash tests necessary to acquire certificates and markings of Purchaser with CE mark. Indicated
goods are the goods from masts for traffic signs and road boards (2 pieces of the smallest and 2 pieces of the biggest masts)
We’re placing an offer:

1.

We’re offering execution of the order for net price: ............................................ €.
Obligatory TAX rate: …............... %. Amout of the TAX: ............................... €.
Gross price: ............................................................. zł.
In words €: ………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Names of the contact persons, which might provide further information (if it will be reqiured):

a) Sir/Madame ............................................................. tel. ......................... e- mail ................................
b) Sir/Madame ...............................................................tel. ........................ e- mail ................................

3. I declare that we’ve made a pricing of all necessary elements to execute the object of the order according to description in the appendix no 1 –
Description of the Object of Contract.

…………………………………………
Place, date

………………………………………
Executor’s sign and stamp

