
Jeleśnia, 02.01.2022

Zapytanie ofertowe nr 5 / RPOWŚ.3.2/ 2021 

Zamawiający :

PIOTR  JURASZEK  PENSJONAT „TARA”
Ul. Jana Kazimierza 224
34-340 Jeleśnia  
tel. 607 289 660
e-mail: tara@jelesnia.com.pl

 dotyczy  : dostawy środków trwałych  do Piotr Juraszek  Pensjonat Tara ul.Jana Kazimierza 
224,  34-340 Jeleśnia  w postaci: zakupu kominka wolnostojącego opalanego drewnem

W związku z realizacją  projektu pod nazwą  „Wzrost konkurencyjności pensjonatu poprzez 
poszerzenie bazy noclegowej, wdrożenie dodatkowych usług turystycznych oraz  rozwiązań 
proekologicznych”, realizowanego  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa:  III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP, typ 
projektu 2 - Inwestycje w MŚP 
zapraszamy do złożenia ofert na dostawę środka trwałego w postaci: 

1. Przedmiot dostawy: komink wolnostojący opalany drewnem, wyposażony w 
piekarnik,spalanie pierwotne + dopalanie spalin + czysta szyba .Moc ok. 7 KW 

2. Termin realizacji: marzec 2022.

3. Warunki udziału w postępowaniu : do postępowania zostaną dopuszczone tylko te 
firmy, które spełnią następujące warunki: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym w 
zapytaniu

b) znajdują się w sytuacji ekonomiczno – finansowej umożliwiającej realizację 
zadania 

             Celem spełnienia warunków opisanych w pkt 3a  i pkt 3b, wystarczające będzie,         

             jeżeli dostawca dołączy do oferty Oświadczenie, o spełnieniu w/w warunków.

4. Kryterium wyboru oferty : zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując 
się następującymi kryteriami: 
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a) cena netto – 100% 
5. Dokumenty jakich wymaga Zamawiający wraz ze złożeniem oferty: 

b) Ofertę zawierającą wszelkie informacje opisane w Zapytaniu Ofertowym
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą
6. Sposób przygotowania zamówienia :

a) wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia wskazując 
producenta/nr seryjny i inne niezbędne dane pozwalające Zamawiającemu na 
dokonanie oceny ofert. 

b) do oferty należy dołączyć specyfikację wskazującą, że przedmiot zamówienia 
odpowiada opisowi zawartemu w pkt 1 oraz stosowne oświadczenia. 

c) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione 

d) oferta powinna być wysłana : drogą mailową na adres  mailowy: 
tara@jelesnia.com.pl, lub drogą pocztową  na adres : 34- 340 Jeleśnia , ul. Jana
Kazimierza 224, lub dostarczona  osobiście do Pensjonatu „TARA” pod adres :
34- 340 Jeleśnia , ul. Jana Kazimierza 224.

7. Termin składania ofert upływa w dniu  10.01.2022. 
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