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ZAPYTANIE CENOWE
w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamowienia

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej - Curie - Pahstwowego Instytutu Badaw-
czego Oddziat w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi
na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe na sukcesywne dostawy napoi, sokow,
wody dla Dzialu Zywienia.

1. Specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowi zata^cznik nr 1 do niniejszego zapytania

2. Innewarunki:
1) termin przydatnosci do spozycia 6 miesie_cy liczaj; od daty dostawy.
2) sukcesywne dostawy przez okres 12 miesie_cy

3. Oferta cenowa musi zawierac :
a) wartosc netto i brutto zamowienia
b) warunki ptatnosci: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
c) termin realizacji zamowienia
d) okres waznosci ztozonej oferty (wymagany min. 30 dni).

Uwaga: Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo
zamowieri publicznych ani Kodeksu cywilnego.

4. Termin ztozenia oferty: 10.11.2020r.

5. Miejsce i sposob sktadania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawc§ na zapytanie:

a) ofertQ prosimy przestac na adres poczty elektronicznej magazyn@io.gliwice.pl lub na nw. adres:
Narodowy Instytutu Onkologii im Marii Sktodowskiej - Curie - Pahstwowy Instytut Badawczy Od-
dzial w Gliwicach ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dziat Zamowieii Publicznych i Zaopatrzenia (pok.107)

b) w razie niejasnosci na etapie przygotowania oferty, mozna zwrocic sie_ do Zamawiajqcego
o wyjasnienia (jednak nie pozniej niz na 3 dni przed uptywem terminu skladania ofert) przesytajqc
je na adres poczty elektronicznej: magazyn@io.gliwice.pl

6. Zamawiaja^cy, moze zajjac od Wykonawcow wyjasnieri dotycza^cych tresci ztozonych ofert.
7. Zamawiajc[cy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia lud odwotania niniejszej procedury

na kazdym etapie bez podania przyczyny.
8. Klauzula informacyjna RODO - stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zal̂ czniki:
1. Specyfikacja asortymentowo-cenowa - zat. nr 1
2. Klauzula informacyjna RODO - zal. nr 2
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