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Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Lututowie

Karta postępowania
Postępowanie: ID 664230
Nazwa postępowania: Usługowy omłot kukurydzy na ziarno wraz z zakupem nasion kukurydzy
w roku 2022 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Numer postępowania: 6/2022
Osoba prowadząca: Zamówienia Publiczne
Oddział: -
Data opublikowania postępowania: 2022-09-16 14:25:00
Data zakończenia zbierania ofert: 2022-09-30 10:00:00
Data otwarcia ofert: 2022-09-30 10:05:00
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj postępowania: Usługi
Status: Przyjmowanie ofert / wniosków

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem
wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: 
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub
pod nr tel 883 630 235
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej
Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.



tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest
wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
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Przedmiot zamówienia

Nazwa Opis i załączniki Ilość / JM

1.

Usługowy omłot kukurydzy na
ziarno wraz z zakupem nasion
kukurydzy w roku 2022 w
Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w
Lututowie

Usługa omłotu kukurydzy na ziarno wraz z zakupem nasion,
transportem do firmy Wykonawcy, oraz wcześniejszym zważeniem w
ZSCKR Lututów,

1 szt.

Kryteria i warunki formalne

Nazwa Opis i załączniki Waga

1. Wartość oferty Wartość oferty 100

2. Warunki płatności Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. -



Nazwa Opis i załączniki Waga

3. Termin realizacji

Do końca listopada. Dokładne terminy będą uzgadniane telefonicznie
z Zleceniobiorcąw zależności od bieżącej oceny fazy rozwojowej
uprawy oraz od warunków pogodowych. Dyspozycyjność
Zleceniobiorcy - 48 godz. od momentu zgłoszenia przez
Zleceniodawcę.

-

4. Dodatkowe koszty Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie
wykonawcy. -


