
Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 

§1 
Definicje 

 
Zamawiający – METALZBYT Sp. z o.o. – właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania 
ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. 
 
Zapytanie ofertowe - zaproszenie do zawarcia umowy z zastrzeżeniem potwierdzenia. 

Administrator – pracownik METALZBYT Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Stalowej 1, pełniący rolę 
pomocy technicznej współpracujący z Użytkownikami Platformy zakupowej. Administrator służy swoją 
wiedzą i doświadczeniem na rzecz Użytkowników w zakresie bezawaryjnego działania systemu. 
Administrator nie jest stroną umów, zobowiązań czy innych wzajemnych relacji zawieranych pomiędzy 
Uczestnikami. 
 
Hasło - poufny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wprowadzanych do Platformy Zakupowej, 
które Użytkownik może zmienić w dowolnym czasie użytkowania Platformy Zakupowej. Hasło umożliwia 
zalogowanie się do Platformy Zakupowej i korzystanie z jej funkcjonalności. 

Platforma Zakupowa -  serwis internetowy Zamawiającego o charakterze zamkniętym, prowadzony przez 
Administratora Platformy, w ramach którego przesyłane są zapytania ofertowe, składane oferty 
handlowe oraz świadczone inne usługi związane z handlem. 

Regulamin - niniejszy Regulamin obowiązujący każdego Użytkownika Platformy zakupowej. Każda 
zmiana Regulaminu umieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w formie nowego 
Regulaminu obowiązującego od dnia opublikowania.  

Użytkownik - podmiot, który zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu i zarejestrował się w bazie 
Oferentów Zamawiającego, dla którego zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał on dostęp do 
usług świadczonych w ramach Platformy zakupowej.   
 
Oferent- Użytkownik,  który składa oferty handlowe w charakterze sprzedawcy towarów lub usług. 
 
Konto - prowadzone dla Użytkownika pod unikalna nazwa (login) i zabezpieczone hasłem Konto będące 
zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o jego działaniach w ramach 
Platformy zakupowej. 
 
Oferta handlowa – oświadczenie woli Oferenta wyrażające propozycję zawarcia umowy, złożone w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na przyjmowanie ofert, w odpowiedzi i na warunkach 
określonych przez Zamawiającego w formie  Zapytania ofertowego na Platformie zakupowej  
 
Oferta - Oferta handlowa. 
 
Oferta całościowa -  oferta, która dla swojej ważności obejmuje cały zakres ilościowy pozycji 
znajdujących się w Zapytaniu ofertowym. 
 

https://lhs.eb2b.com.pl/user/terms�


Oferta częściowa – Zamawiający przewiduje możliwość złożenia Oferty przez jednego Wykonawcę na 
jedną lub więcej  pozycji Zapytania ofertowego. 
 
Cena oferty - musi być określona w PLN, podana w tabeli Formularza Ofertowego jako cena netto, 
pomniejszoną o podatek VAT,  obejmującą wszelkie inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, 
m.in. koszty transportu do magazynów Zamawiającego wraz z ubezpieczeniem na czas transportu oraz 
koszty opakowania i oznakowania wyrobów. 

Dostawca – Oferent, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz z którym została zawarta 
umowa sprzedaży.  
 
Dostawa - nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 
dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 

 
 

§2 
Zasady korzystania z Platformy zakupowej 

 
1. Za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiający informuje o swoich potrzebach 

dotyczących dostaw rzeczy lub praw oraz zaprasza potencjalnych Dostawców do składania Ofert. 
2. Zaproszenie jest publikowane na stronie internetowej http://metalzbyt.com.pl/platforma-

zakupowa w formie Zapytania ofertowego, zawierającego szczegółowy opis wymagań 
Zamawiającego i okoliczności złożenia Oferty.   

3. Składanie Ofert w odpowiedzi na Zapytania ofertowe z wykorzystaniem Platformy zakupowej 
możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. 

4. Użytkownikiem mogą być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, będący przedsiębiorcami, która akceptuje postanowienia 
Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie zakupowej. 

5. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie zakupowej jest bezpłatny. 
6. Przedmiotem Zapytania ofertowego oraz Oferty handlowej mogą być wyłącznie produkty i usługi 

nie będące w sprzeczności z prawem. 
7. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizacje Platformy zakupowej są 

niedopuszczalne. 
8. Korzystanie z Platformy w innym celu wymaga zgody Zamawiającego. Platforma jest dostępna 

pod adresem http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa.  
9. Użytkownik jest odpowiedzialny za niezwłoczne poinformowanie Administratora o konieczności 

zablokowania jego Konta, w przypadku utraty upoważnienia, zmiany pracy, zwolnienia z pracy 
lub innej postaci utraty upoważnienia do korzystania z Konta Użytkownika przez jego 
pracownika albo osobę korzystającą z tego Konta na innej podstawie prawnej. 

   
       

§3 
Zapytania ofertowe  

 
1. Zamawiający publikuje na stronie internetowej Zapytanie ofertowe, w którym szczegółowo 

określa przedmiot i warunki planowanych dostaw. Wzór Zapytania stanowi Załącznik Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 



2. Oferent jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty handlowej w terminie i na warunkach 
wskazanych w Zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo, w każdym czasie,  anulowania lub unieważnienia w całości 
lub w części Zapytania ofertowego zgłoszonego z wykorzystaniem Platformy zakupowej, bez 
podania przyczyn. O wystąpieniu powyższych okoliczności Zamawiający informuje na stronie 
internetowej http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu 
składania Ofert. W takim przypadku Zamawiający anuluje Zapytanie ofertowe, publikuje  
zmienione Zapytanie jako nowe i wyznacza nowy termin składania Ofert.   

 
 
 
 

§4 
Składanie Ofert handlowych 

 
1. Składanie Ofert może następować poprzez: 

a) Za pośrednictwem formularza Zapytania ofertowego znajdującego się na Platformie 
Zakupowej, poprzez jego wypełnienie oraz wysłanie („Złóż ofertę”) 

b) Drogą elektroniczną na adres: sekretariat@metalzbyt.com.pl,  w dowolnej formie określonej 
przez Oferenta, pod warunkiem że zawiera ona wszelkie informacje i oświadczenia 
wymagane przez Zamawiającego zawarte w Formularzu ofertowym,  

c) Faksem pod numer 089 533 75 10, w dowolnej formie określonej przez Oferenta, pod 
warunkiem że zawiera ona wszelkie informacje i oświadczenia wymagane przez 
Zamawiającego, zawarte w Formularzu ofertowym. 

2. Oferent może złożyć Ofertę całościową lub może złożyć Ofertę częściową. O możliwości złożenia 
oferty częściowej decyduje Zamawiający w Zapytaniu ofertowym. 

3. Jeżeli Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych, dokona oceny ofert dla 
każdej pozycji, wytypuje dla każdej z nich najkorzystniejszą Ofertę, a wybór Oferty nastąpi dla 
pozycji  najkorzystniejszej dla Zamawiającego.   

4. Ceny Ofertowe poszczególnych pozycji powinny być cenami netto obejmującymi wszystkie 
dodatkowe składniki jakie Zamawiający miałby ponieść z tytułu umowy sprzedaży np. koszty 
wysyłki, transportu inne. 

5. Oferty mogą być składane do upływu terminu składania Ofert określonego w Zapytaniu 
ofertowym. Oferty złożone po upływie terminu składania nie będą brane pod uwagę przy 
wyborze Ofert. 

6. Oferty dla swojej ważności powinny zawierać wszystkie informacje wymagane Zapytaniem 
ofertowym oraz zostać nadesłane Zamawiającemu przed upływem terminu składania Ofert.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone Oferty. Brak odpowiedzi w 
terminie związania Ofertą oznacza, ze Oferta nie została przyjęta do realizacji. 

 
 

§5 
Zmiana lub wycofanie Oferty 

 



1. Zmiana lub wycofanie  Oferty może nastąpić tylko do upływu składania Ofert, jeżeli 
oświadczenie o odwołaniu zostało złożone przed wysłaniem przez Zamawiającego oświadczenia 
o przyjęciu Oferty. 

2. Zmiana Oferty może nastąpić poprzez: 
a) Edycję danych wypełnionego wcześniej Formularza ofertowego oraz aktualizację zawartych 

w nim danych, 
b) Złożenie nowej Oferty, opatrzenie jej aktualną datą i wysłanie w sposób określony w §4 pkt. 

1 b) i 1 c). W takim przypadku decyduje data złożonej Oferty.  
3. Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez: 

a) Edycję danych wypełnionego wcześniej Formularza ofertowego poprzez kliknięcie „Usuń”, 
b) W przypadku złożenia Oferty w sposób określony w §4 pkt. 1 b) i 1 c), poprzez złożenie 

oświadczenia woli o wycofaniu Oferty podpisanego przez osobę, która dokonała jej złożenia 
lub przez osobę reprezentującą podmiot gospodarczy zgodnie z wpisem do odpowiedniego 
rejestru.  

 
§6 

Wybór najkorzystniejszej Oferty, podstawa realizacji 
1. Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej Oferty wg kryteriów określonych w Zapytaniu 

ofertowym, w terminie 7 dni od upływu terminu składania Ofert.  
2. O wynikach wyboru Ofert Zamawiający informuje Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę 

drogą elektroniczną, na adres wskazany w ofercie.  
3. Informację o wyborze jednej ze złożonych Ofert Zamawiający publikuje na stronie internetowej 

http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa  
4. bez wskazania danych Oferenta. 
5. Wybór Oferty nie wystarcza do tego, by umowa doszła do skutku. Wymagane będzie bowiem 

ponowne oświadczenie Zamawiającego potwierdzające powyższy fakt. 
6. Podstawą realizacji przyjętej Oferty będzie umowa podpisana przez Zamawiającego lub pisemne 

zamówienie przesłane Oferentowi w terminie związania Ofertą. 
7. Oferentowi nie przysługuje prawo odwołania się od wyników wyboru Ofert oprócz sytuacji, gdy 

zostało to inaczej zdefiniowane w dokumentacji dotyczącej Postępowania zakupowego. 
8. Wyniki wyboru Ofert podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
 
 

§7 
Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora 

 
1. Administrator świadczy nieprzerwanie usługi udostępniania Platformy zakupowej z wyjątkiem 

przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu. 
2. Administrator zobowiązuje się o poinformowaniu wszystkich Użytkowników, o ewentualnym 

wprowadzeniu dodatkowych usług płatnych na Platformie zakupowej oraz o nie naliczaniu 
żadnych opłat do czasu zamówienia usługi ze strony Użytkownika. 

3. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niniejszym Serwisem lub jego 
użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez któregokolwiek z Użytkowników lub w 
związku z niewłaściwym działaniem np. błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, 
opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. 

4. Za ograniczenia odpowiedzialności Administratora w szczególności uważa się:  
• problemy i ograniczenia związane z nieprawidłową transmisją danych 



• problemy i ograniczenia wynikające ze złej jakości połączeń transmisji danych brak albo 
słaba dostępność połączenia. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani 
za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku złożonych 
Ofert handlowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych 
przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. 

6. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: 
• jakość, bezpieczeństwo lub legalność dostarczanych przez Oferentów towarów lub usług, 
• prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, 
• nie zawarcie przez Użytkowników umowy, 
• utrudnienia lub niemożność złożenia Oferty z przyczyn niezależnych od Administratora, 
• szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych za 

pośrednictwem Platformy zakupowej, jak również szkody powstałe wskutek działań lub 
zaniechań innych Użytkowników. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Oferenta osobom trzecim 
nazwy Konta i hasła dostępu do Platformy zakupowej. 

6. Administrator nie jest stroną w zakresie umów zawieranych pomiędzy Zamawiającym i 
Oferentami a w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia 
Użytkowników, którzy zawarli umowę na podstawie wysłanych Zapytań ofertowych oraz 
złożonych Ofert handlowych prowadzonych przy użyciu Platformy zakupowej. 

7. Administrator nie jest instytucja właściwą do rozstrzygania sporów pomiędzy Zamawiającym a 
Oferentem. 

8. Spory pomiędzy Oferentami a Administratorem rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla 
miasta Olsztyna. 

9. Administrator zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w 
systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, 
zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia 
pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa 
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

10. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu w każdym czasie. Korzystając z 
Platformy zakupowej Użytkownik akceptuje w całości Regulamin. 

11. Wszelkie prawa do całości lub części Platformy zakupowej, wszelkich elementów graficznych 
oraz układu stron Serwisu oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma Zakupowa oraz 
wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z 
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). 

 
§8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie Oferentów i 
utworzenia Konta na Platformie zakupowej. 

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu 
rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych 
organizowanych na platformie administrowanej przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 



29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) 

3. Użytkownik Platformy zakupowej wyraża zgodę na przetwarzanie przez METALZBYT Sp. z o. o. z 
siedzibą w Olsztynie danych osobowych w celach technicznych, statystycznych i 
marketingowych. 

4. Użytkownik Platformy Zakupowej wyraża zgodę na otrzymywanie droga mailową, na adres 
podany w trakcie rejestracji, informacji dotyczących publikacji nowych Zapytań ofertowych. 
Użytkownik serwisu ma możliwość ograniczenia lub zablokowania otrzymywania e-maili w 
każdym czasie, poprzez edycję swojego Konta. 

5. Użytkownik serwisu ma możliwość modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie. W 
specyficznych przypadkach, edycja danych osobowych może być dokonana przez Administratora 
Platformy zakupowej na wniosek Użytkownika. 

6. Administrator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy 
działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na 
wizerunek serwisu lub w inny sposób szkodzą Administratorowi lub Zamawiającemu. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 

8. Platforma Zakupowa używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana 
przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym 
połączeniu się Użytkownika z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w 
swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w 
korzystaniu z Serwisu. 

9. METALZBYT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i 
modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z platformy po 
wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje. 

10. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące działania portalu, ochrony 
prywatności, proszone są o wysłanie uwag pod adres: informatyk@metalzbyt.com.pl  

11. Regulamin  został zatwierdzony Zarządzeniem Zarządu METALZBYT Sp. z o.o. z dnia 30.10.2014r.  
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Olsztyn, 2016-03-04 13:55:05
METALZBYT Sp. z o.o.
10-959 Olsztyn
Ul. Stalowa 1
Tel. (089)532 95 95
Tel./fax (089)533 75 10
www.metalzbyt.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. METALZBYT Spółka z o.o. specjalizująca się w sprzedaży hurtowej i detalicznej asortymentu spawalniczego, metalowego, elektronarzędzi, 
wyrobów złącznych, drutów, lin, narzędzi skrawających, narzędzi pomiarowych, okuć, ogrodzeń i siatek, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
handlowej na planowany zakup następującego asortymentu:

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp. Nazwa produktu Grupa asortymentowa Ilość J.m.

1 ŚRUBY 16*320 ZN 82101/II WYROBY ZŁĄCZNE 100 kg

Opis/Uwagi/Specyfikacja produktu:

2 ŚRUBY 16*340 5.8 ZN 82101/II WYROBY ZŁĄCZNE 100 kg

Opis/Uwagi/Specyfikacja produktu:

3 ŚRUBY 16*360 5,8 ZN 82101/II / DIN-931 WYROBY ZŁĄCZNE 100 kg

Opis/Uwagi/Specyfikacja produktu:

4 ŚRUBY 8*160 5.8 ZN 82101/II WYROBY ZŁĄCZNE 100 kg

Opis/Uwagi/Specyfikacja produktu:

Opis/Uwagi/Specyfikacja produktu:

Opis/Uwagi/Specyfikacja produktu:

Opis/Uwagi/Specyfikacja produktu:

Opis/Uwagi/Specyfikacja produktu:

Uwagi: Dostawa na koszt dostawcy.Uwagi: Dostawa na koszt dostawcy.

Zamawiający dopuszcza składanie Ofert częściowych:  NIE  NIE 

2) ZAMAWIAJĄCY
METALZBYT Sp. z o.o.
10-959 Olsztyn, ul. Stalowa 1
NIP: 739-020-03-18, 
REGON: 510501552 , 
KRS: 0000019440

2) ZAMAWIAJĄCY

3) MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce realizacji zamówienia: Olsztyn, ul. Stalowa 1
Termin realizacji zamówienia: do 15/03/2016

3) MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4) PROPONOWANA FORMA PŁATNOŚCI
Przelew 60 Dni

4) PROPONOWANA FORMA PŁATNOŚCI

5) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
- Nazwę i formę prawną Oferenta
- Adres lub siedzibę Oferenta,
- Nr NIP, REGON, nr telefonu, fax, stronę internetową Oferenta 
- Datę sporządzenia, 
- Oświadczenie o terminie ważności oferty,
- Oświadzenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu platformy zakupowej, którego treść znajduje się na stronie internetowej 
http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa
- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za złożoną ofertę, jej numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
- Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,

PROSZĘ O PODANIE CENY NETTO UWZGLĘDNIAJĄC KOSZTY WYSYŁKI DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO. 
Proszę o oferty z całej Polski, jednak preferowane będą oferty z Olsztyna lub okolic. Nie wykluczamy stałej współpracy.

5) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

PROSZĘ O PODANIE CENY NETTO UWZGLĘDNIAJĄC KOSZTY WYSYŁKI DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO. 

6) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta może zostać złożona : 

6) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa


a. Za pośrednictwem formularza Zapytania Ofertowego znajdującego się na Platformie Zakupowej, poprzez jego wypełnienie oraz wysłanie („Złóż 
ofertę”)
b. Drogą elektroniczną na adres sekretariat@metalzbyt.com.pl, w dowolnej formie określonej przez Oferenta, pod warunkiem że zawiera ona 
wszelkie informacje i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego zawarte w Formularzu ofertowym,
c. Faksem pod numer 089 533 75 10, w dowolnej formie określonej przez Oferenta, pod warunkiem że zawiera ona wszelkie informacje i 
oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, zawarte w Formularzu ofertowym.
2. Termin składania ofert upływa dnia 10/03/2016 o godzinie 15ºº.
3. Ocena ofert i wybór zostanie dokonany w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę według procedur określonych w Regulaminie.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa

7) OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
2 - Termin realizacji 0%
Wg wzoru: 

gdzie P stanowi wage kryterium 1 (Cena),
gdzie T stanowi wage kryterium 2 (Termin realizacji)

7) OCENA OFERT

8) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Publikacja wyboru oferty nastąpi na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa
2. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

9) DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Mariusz Zięba pod numerem telefonu 89-532-95-99 oraz adresem email: mariusz.z@metalzbyt.com.pl

9) DODATKOWE INFORMACJE

10) ZAŁĄCZNIKI10) ZAŁĄCZNIKI

http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa
http://metalzbyt.com.pl/platforma-zakupowa
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