Zaproszenie do złożenia oferty na zakup agregatu proszkowego będącego na wyposażeniu
Zakładowej Straży Pożarnej w ANWIL S.A.

Włocławek dn. 31.01.2017 r.
Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. ogłasza sprzedaż agregatu gaśniczego (proszkowego) GPr 3000 będącego na wyposażeniu
Zakładowej Straży Pożarnej w ANWIL S.A.
Specyfikacja:
1.Agregat gaśniczy GPr 300
- rok produkcji: 1971
- pojemność : 3000 m3
- marka: TOTAL
- dodatkowe informacje: agregat gaśniczy zamontowany jest na przyczepie SANOK D-633
- Stan techniczny - do sprawdzenia na wizji lokalnej
Miejsce odbioru – ANWIL S.A. ul.Toruńska 222, 87-700 Włocławek.
Odbiór będzie się odbywać na koszt i ryzyko nabywcy.
Forma płatności – przedpłata
I.

Warunkiem przyjęcia oferty jest:

1. Przedłożenie wraz z ofertą niżej wymienionych danych i dokumentów:
•
•
•

nazwa Firmy, adres, telefon, adres e-mailowy,
nazwiska osób reprezentujących firmę, KRS (w przypadku spółek prawa handlowego) lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych)
– aktualne na dzień składania oferty.
ofertę handlową zawierającą:
− pozycję materiału i nazwę,
− cenę.

2. Termin składania ofert:

Oferta powinna być przedłożona lub przysłana w zamkniętych kopertach do dnia 14.02.2017 – do godz.
15.00 na adres: ANWIL S.A. ul.Toruńska 222, 87-700 Włocławek, Obszar Zakupów, Zespół Zakupów
Inwestycyjno-Remontowych , z dopiskiem „Przetarg – agregat gaśniczy ”.
II.

Kryteria wyboru oferty
− cena,
−

okres ważności oferty min.60 dni.

III.
Zastrzeżenia
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą
prowadzone rozmowy handlowe w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do
zawarcia umowy z więcej niż jednym Oferentem wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy
może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ANWIL S.A zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w specyfikacji, przeprowadzenia dodatkowych
negocjacji cen.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od
negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.”.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo
roszczenia o zwrot tych kosztów.
Oferent ma prawo do dokonania wizji lokalnej w Zakładowej Straży Pożarnej, po wcześniejszym
umówieniu się z Panem Andrzejem Krajewskim tel. 54 414 22 17, e – mail andrzej.krajewski@anwil.pl
Osobą do komunikacji pomiędzy sprzedającym a oferentem podczas przygotowywania oferty jest ze strony
Obszaru Zakupów – Aleksandra Mrugowska, tel. 54 414 24 98, e – mail: aleksandra.mrugowska@anwil.pl.

