
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Zbąszyń, dnia 20.11.2020  

Zamawiający: 

Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

ul. Mostowa 10a 

64-360 Zbąszyń 

ZAPYTANIE OFERTOWE 49/ZCSTiR/Z/2020 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie 

rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na dostwę kasy fiskalnej Posnet Ergo 

ONLINE: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są kasy fiskalne Posnet Ergo ONLINE – 1 szt.  

Dane techniczne: 

Wersja urządzenia: online 

Pamięć chroniona: karta micro SD/ micro SDHC 4 GB 

Komunikacja z CRK – USB, WiFi 

Eurofiskalizacja – możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej w 

jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)  

Oferent zobowiązuje się: 

- dokonać wszelkich formalności oraz przygotować dokumentację związaną ze zgłoszeniem 

urządzenia do właściwego Urzędu Skarbowego, 

- do wykonania innych obowiązków serwisowych związanych z posiadaniem kasy fiskalnej 

przez Zamawiającego, 

- wykonywać obowiązkowe przeglądy zgodnie z ustawą, bez potrzeby wzywania przez 

Zamawiającego, 

- w przypadku awarii urządzenia podjąć interwencję serwisową w siedzibie Zamawiającego  

w ciągu 1 godz. ( nie dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych ) od zgłoszenia przez 

Zamawiającego, 

- zainstalować urządzenie w ciągu 24 godz. od dnia ogłoszenia wyników. 

W ofercie cenowej prosimy uwzględnić również koszty dojazdu, programowania  

i konfiguracji oraz fiskalizacji urządzenia. 

Sposób płatności: faktura VAT, przelew 7 lub 14 dni – po realizacji zamówienia. 

Zapłata na rachunek bankowy zgłoszony na tzw. Białej Liście Podatników VAT lub na 

jakikolwiek inny rachunek bankowy wskazany na Białej Liście Podatników VAT pod 

rygorem odmowy płatności 

2. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: 



 najniższa cena – 100 % 

3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

 do 4.12.2020 

4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania. 

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena wskazana w ofercie musi: 

 być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – 

jeśli występuje; 

 uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza  

się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty 

(związania ofertą). 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

 ofertę cenową należy złożyć w terminie do środy, 25.11.2020 do godz. 9.00 , na 

piśmie w siedzibie Zamawiającego:  

ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl. 

 oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie 

będzie rozpatrywana. 

 W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać:  

oferta cenowa nr 49/ZCSTiR/Z/2020 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

 złożenie oferty w wyznaczonym terminie. 

8. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. 

Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące. W przypadku podjęcia 

decyzji o zamówieniu, Zamawiający zleci realizację  Wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

wykonawców poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej ZCSTiR. 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Małgorzata Kozłowska, tel. 68 38 68 050. 

…………………………………………….. 

(data, podpis kierownika jednostki) 

Załączniki:  

1. Formularz oferty. 

mailto:centrumsportu-zbaszyn@wp.pl

