Katowice, dnia 17.05.2021r.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
Ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 6292170627

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. będące właścicielem nieruchomości
zlokalizowanej w Polkowicach przy ulicy Krzywej 3, zwraca się do Państwa z zapytaniem
ofertowym dotyczącym przedstawienia oferty cenowej dot. zakupu i montażu drzwi
przeciwpożarowych E I 60 o wymiarach w świetle ościeżnicy 0,90m x 2,0m (wydzielenie
części administracyjno-socjalnej od części hali warsztatowej) w Budynku administracyjnosocjalnym z halą warsztatową zlokalizowanym na terenie w/w nieruchomości.
Oferta powinna zawierać:
 proponowany koszt netto i brutto drzwi przeciwpożarowych E I 60,
 proponowany koszt netto i brutto transportu drzwi przeciwpożarowych E I 60
do ww. lokalizacji,
 proponowany koszt netto i brutto montażu drzwi przeciwpożarowych E I 60
w budynku, o którym mowa powyżej,
 łączny koszt netto i brutto całej usługi,
 warunki płatności,
 okres gwarancji wykonanej usługi montażu drzwi,
 okres gwarancji drzwi przeciwpożarowych E I 60,
 informację dot. doświadczenia w zakresie wykonanych prac, tożsamych objętych
treścią niniejszego zapytania,
dodatkowo oferta powinna
 być opatrzona pieczęcią firmową
 podpisana zgodnie z reprezentacją lub udzielonym pełnomocnictwem (prosimy
o dołączenie skanu pełnomocnictwa)
 posiadać datę sporządzenia
 zawierać adres oraz dane kontaktowe oferenta
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 zawierać termin obowiązywania przedstawionej oferty - termin związania ofertą
powinien wynosić co najmniej trzy miesiące (ilość dni/miesięcy/data).

Termin składania ofert cenowych: 28 maja 2021r. do godz. 12:00.
Ofertę cenową (scan dokumentu) prosimy składać w wyznaczonym terminie, drogą
elektroniczną, zabezpieczoną hasłem na adres mailowy: mhorajecka-meler@tfsilesia.pl
Hasło do oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mfilarski@tfsilesia.pl.
w tym samym terminie.
Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie
nieruchomości, po uprzednim umówieniu wizyty z Panią Krystyną Babul pod nr telefonu:
691-198-585.
Wykonanie usług nastąpi po uruchomieniu zlecenia przez TFS, w terminie określonym umową,
zgodnie z ustalonym harmonogramem.

TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego wyboru oferty
oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
1) merytorycznym tj. m.in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego
2) metod i terminów realizacji zlecenia objętego Przedmiotem zapytania ofertowego,
3) cenowym.
O wynikach przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą
elektroniczną.
Oferenci mają prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania ofertowego.
Pytania można kierować w formie pisemnej (e-mail) na adres: (kbabul@tfsilesia.pl lub mhorajeckameler@tfsilesia.pl) nie później niż do dnia 24.05.2021 r.
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