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Opole 19.07.2017 rok 

 
Zapytanie ofertowe 04/2017 

 
I  Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP   woj. 

opolskiego w Opolu, 45-005 Opole ul. Budowlanych 1 tel. 077/4543917 
II.   Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o realizacji projektu  
III.  Dane uzupełniające zamawiającego: 

- numer NIP:    7540339912 
- numer KRS:    0000 116212 Dział 1 poz.8 
- adres do korespondencji:                          45-005 Opole, ul. Budowlanych 1 
- adres e-mail :    opole@zosprp.pl 

 
IV.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o realizacji projektu „Zakup samochodów ratowniczo 
gaśniczych dla jednostek OSP woj. opolskiego” 

 
V.    Termin wykonania  zamówienia: 
         5 edycji         od poniedziałku do czwartku  wymiar ogłoszenia 129 mm/151 mm (1/4 strony) 

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się : może być osobisty, email  za   

pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą fax 077/4543917./tel 774543917 
 

VII. Osobą uprawnioną do prowadzenia rozmów z oferentami jest Zdzisław Olejniczak, 

pracownik Biura Zarządu Oddziału. Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, tel. 077/4543917/  
w godzinach od 7.30-15.00 od poniedziałku do piątku 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

opole@zosprp.pl , faksem na nr: 774543917,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  
adres 45-005 Opole, ul. Budowlanych 1  do dnia 21.07.2017 roku  godz 12.00 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 21.07.2017 roku o godz. 13.00  a wyniki  i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14.00: w siedzibie Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu. 

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

IX.     OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 - Cena 100% 
 

X.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia oferenta który złożył 
najkorzystniejszą ofertę. 
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