
  Szczecin 14.07.2022 r.  

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

Ul. Piastów 17 
70 – 310 Szczecin 

NIP: 852-254-50-56, REGON: 320588161 

 
2. Nazwa przedmiotu zamówienia 

 
Zakup sprzętu RTV i AGD dla potrzeb następujących Domów Studenckich Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego: 

a) Dom Studencki nr 1 – ul. Bohaterów Warszawy 55 
b) Dom Studencki nr 3 – ul. Piastów 26 

c) Dom Studencki nr 4 – ul. Szwoleżerów 1/2 
d) Dom Studencki nr 5 – ul. Piastów 24 

e) Dom Studencki ARKONA – ul. Chopina 61 
f) Dom Studencki AMICUS – ul. Chopina 55 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Specyfikacja dotycząca zapotrzebowania na zakup sprzętu RTV i AGD określa załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

  

4. Opis sposobu obliczenia ceny  
 

Należy podać całkowitą cenę rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku brutto ponoszonego 
przez Zamawiającego. 

 

5. Kryteria wyboru ofert 
 

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostaną uwzględnione kryteria: 
Kryterium Nr 1 - Cena oferty (C) – waga kryterium 100 %  

  
 

6.  Pozostałe informacje: 

1. Czas realizacji zamówienia – do dnia 15.09.2022 r.  
2. Wykonawca zabezpiecza sprzęt, materiały i inne narzędzia niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca zabezpiecza dostawę przedmiotu zamówienia pod wskazany adres oraz do 

wskazanych pomieszczeń.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania Wykonawcy zastrzeżeń do przedmiotu 
zamówienia, po jego odbiorze i szczegółowym sprawdzeniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru producenta, typu i kolorystyki poszczególnych 
części przedmiotu zamówienia.  

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów.  

 
7. Wynagrodzenie Dostawcy  

Wynagrodzenie Dostawcy zamówienia ustala się jako ryczałtowe, płatne po zakończeniu  
i odbiorze przedmiotu zamówienia. Postawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, podpisany 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. 



Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od dnia dostarczenia do prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 
 

8. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:  
Adrian Krasiński – Kierownik Osiedla Studenckiego ZUT – tel.: 661 020 318; e-mail: 

adrian.krasinski@zut.edu.pl. 

 
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: adrian.krasinski@zut.edu.pl, podając w tytule: 
Oferta na zakup sprzętu RTV i AGD dla Domów Studenckich ZUT”. 

 
W treści odpowiedzi należy zawrzeć zdanie: „Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego  
i przyjmuję je bez zastrzeżeń”. 

 
 
Oferty należy wysłać do dnia 22.07.2022 r.  
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