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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz zaprasza do złożenia oferty  

na wykonanie parasoli promocyjnych powiatu piskiego. 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: parasole promocyjne powiatu piskiego 
 

a) ilość: 100 szt. 
b) opis: posiada drewnianą zakrzywioną rączkę i praktyczny automatyczny mechanizm 

otwierający. Umocowana rączka z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci folii-zgrzewki. Czasza 

wykonana z grubego poliestru, zapobiegająca prześwitom i przemakaniu parasola. Posiada pasek 

spinający na rzep/zatrzask lub inny rodzaj zapięcia. 
c) kolor: 50 szt.-1 kolor; 50 szt. – 2 kolor; kolory bordowy/granatowy/lub ciemnozielony 
d) parasole winny posiadać znakowanie w 1 kolorze, w postaci: 
  herbu powiatu piskiego oraz napisów: 
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e) opakowanie: pakowane zbiorczo 
 
 

II. Opis  kryteriów wyboru wykonawcy: 
  
Wykonawca wybrany zostanie na podstawie kryterium: najniższa cena  

Sposób obliczenia punktacji: cena = cena najniższej oferty/cena badanej oferty*100 pkt 

 

 

III. Warunki realizacji  zamówienia: 

 

UWAGA! 
Podana cena ofertowa brutto stanowić będzie wszelkie koszty związane z realizacją usługi,  

w tym koszty dostarczenia parasoli do siedziby Zamawiającego.  

 

WARUNKI PŁATNOŚĆI: 

1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę niezwłocznie po wykonaniu zamówienia. 

2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści 

faktury, w terminie 3 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zamawiający opłaci fakturę VAT za pomocą metody podzielonej płatności, wyłącznie na 

rachunek bankowy, który został zgłoszony do prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową 

rejestru  płatników VAT – art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(dotyczy tylko czynnych podatników VAT). 
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IV. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę. 
 

1. Termin realizacji zamówienia z dostawą: 9 GRUDNIA 2021 r. 

2. Ofertę należy złożyć: 

- e-mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl  

- w terminie do dnia  26.11.2021 r. włącznie. 

 

 
Osoby do kontaktu:  
- Elżbieta Czaporowska, tel. (87) 4254762,  
- Aneta Ofman, tel. (87) 4254760. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków  

w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty, poprawienia błędów w ofercie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z 

zamówienia lub jego części bez podania przyczyny. 

4.  Termin związania ofertą – 2 dni. 

 

 

         
Zatwierdził: 
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