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ZAPYTANIE OFERTOWE  

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych netto, do którego 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 (t.j. Dz.U z 2021, poz. 1129 ze zm.) 

 

Wójt Gminy Turawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na następującą usługę:  

„Zakup i dostawa pojemnika na zużyte baterie z testerem” 

w ramach Projektu: „Eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” 

Typ projektu: Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami 

 
Zamawiający :                                         Nabywca:                                      adres do korespondencji:  
Gmina Turawa                                        Gmina Turawa                              Urząd Gminy Turawa 
ul. Opolska 39c                                       ul. Opolska 39c                             ul. Opolska 39c  
46-045 Turawa                                        46-045 Turawa                             46-045 Turawa 
NIP: 991-04-51-595,                               NIP: 991-04-51-595,                    tel. 77 4212 072 
REGON: 531413320                               REGON: 531413320                     fax. 77 4212 073 
 
 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia : 

Zakup i dostawa 1 szt. pojemnika na zużyte baterie z testerem  
 

1.1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 

 wysokość max. 30 cm, 

 średnica min. 11 cm, 

 materiał: tworzywo sztuczne,  

 możliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii AA, AAA, C oraz D, 

 pojemnik powinien posiadać wskaźnik    poziomu    naładowania, który będzie obejmować 

trzy    zakresy: rozładowana, średnio rozładowana oraz naładowana,  

 w górnej części pojemnika na zużyte baterie z testerem powinien być otwór wrzutowy.       
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2. Warunki realizacji zamówienia: 

2.1. Zamawiający zastrzega możliwość późniejszego domówienia ww. produktów. 

2.2. Termin realizacji zamówienia:  

do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Zlecenia, łącznie z dostawą do siedziby 

Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa. 

2.3. Warunki płatności:   

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po przyjęciu i odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

Termin płatności faktury wynosi 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 

3.1. Oferent przedkłada ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego, 

3.2. Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową, 

- być czytelna, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres oraz siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz NIP, 

- zawierać informację, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania i je akceptuje, 

- być podpisana przez Oferenta, 

- określać cenę w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając 

maksymalny przewidywany przez Wykonawcę czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, 

materiałów, pracy i sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie, a także inne koszty wymagane 

przepisami prawa. 

 

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

4.1. Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu                          

(pon. 8:00-16:00, wt. - pt. 7:00-15:00), tel. 77 4212 072 wew. 123 lub 105, 104 fax 77 4212 073,  

e-mail: ug@turawa.pl) 

4.2. Szczegółowych informacji udziela: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz Główny 

Specjalista ds. ochrony środowiska tel. 77/4212 012 wew. 123, email: odpady@turawa.pl lub 

ekologia@turawa.pl. 

mailto:ug@turawa.pl
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5. Kryteria wyboru:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

CENA – 100%  

 

6. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:  

6.1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2021 r. do godziny 12:00 elektronicznie na adres: 

ug@turawa.pl z adnotacją: „Zakup i dostawa pojemnika na zużyte baterie z testerem”. 

6.2. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dostarczył oryginał wybranej oferty w trybie niniejszego 

zapytania w formie papierowej. 

 

 

 

Z up. WÓJTA 

/-/ MARIA BOCHAŃSKA  

       ZASTĘPCA WÓJTA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W załączeniu: 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  
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