Bydgoszcz, dnia 21.12.2018r.
……………………………………….
pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
dotyczy zamówienia „MATERIAŁY DOCIEPLENIOWE”
CPV 44111000
Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na zakup opisanego niżej przedmiotu zamówienia :
1. Mata izolacyjna w rolce grubości 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła ƛD nie gorszym niż
0,035W/mK, materiał niepalny o klasie A1 w ilości 1.600m2 np. URSA GOLD 35
2. Folia paroizolacyjna o wartości współczynnika Sd na poziomie ok. 100m w ilości 800m2 np. DELTADAWI GP
3. Uniwersalna taśma klejąca do łączenia foli paroizolacyjnej na styku szerokości min. 6cm w ilości
450mb np. DELTA-MULTI-BAND M60
Warunki stawiane Wykonawcom:
1. możliwość dostarczenia ww. materiałów w terminie do 14 stycznia 2019 roku wraz z atestami,
aprobatami, certyfikatami,
2. zapewnienie dostawy ww. materiałów do budynku przy ul. B. Głowackiego 18 w Bydgoszczy w
trzech wskazanych terminach lub umożliwienie sukcesywnego odbioru przez Zamawiającego w
kilku turach.
Termin realizacji zamówienia: od 14 stycznia 2019r do 11 lutego 2019r.
Termin płatności: 21 dni od momentu odbioru ostatniej partii materiałów.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%
Ofertę należy składać do dnia 04 stycznia 2019r. do godziny 10:00:
- na adres : BTBS Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz.
- lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@btbs.pl
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__________________, dnia _________________
miejscowość

____________________________
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
na dostawę materiałów dociepleniowych
CPV 44111000
Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z dnia
21 grudnia 2018 roku, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach :

Termin realizacji zamówienia: od 14 stycznia 2019r do 11 lutego 2019r.
Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
Oferowana cena : __________ PLN + VAT _____ PLN, to jest brutto ______________ PLN.

Akceptujemy warunki umowne określone w zapytaniu ofertowym.
Dane kontaktowe Wykonawcy :
- adres korespondencyjny: ______________________________________________
- Nr telefonu ____________,
- adres poczty elektronicznej _________________________

Do oferty załącza się : _____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________________________________
Podpis osoby umocowanej do reprezentacji Wykonawcy
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