Grudziądz, dnia 22.09.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych
i remontowych dla OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert na sukcesywne dostawy materiałów budowlanych i remontowych określonych w formularzu
cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Informacje określające obowiązki Sprzedawcy sprecyzowane zostały w projekcie umowy stanowiącej
załącznik nr 2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
TERMIN REALIZACJI: - od dnia zawarcia umowy do 30 września 2019 roku.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: www.aukcjegpp.grudziadz.pl
2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować się na Portalu MarketPlanet Oneplace na stronie
https://oneplace.marketplanet.pl/web/panel?supplier=GPP
3. Proces rejestracji opisany jest szczegółowo w dołączonym Podręczniku Rejestracji Wykonawcy.
4. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
5. W przypadku wystąpienia trudności w procesie rejestracji prosimy o kontakt pod nr 56 696 80 84
lub 56 696 80 93.
6. Proces rejestracji trwa około 2 dni roboczych wobec czego zainteresowani dostawcy/wykonawcy
proszeni są o uwzględnienie tego czasu w procesie składania ofert.
7. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG);

Termin złożenia oferty: 04 październik 2017 roku do godz. 1200.
Z poważaniem

Załączniki:
1) formularz oferty,
2) projekt umowy,
3) podręcznik rejestracji wykonawcy.
Kontakt:

Sprawy formalno-prawne: Róża Okońska-Gus, tel. nr: 56 696 80 84, e-mail: r.okonska@gpp.grudziadz.pl

Sprawy techniczne: Anna Wesołowska tel.: 56 45 06 141; e-mail: a.wesolowska@opec.grudziadz.pl
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