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Zapytanie ofertowe 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w  

wysokości 5.000.000,00 zł  (słownie: pięć milionów zł) na okres 24 miesięcy (liczony od dnia 

19.10.2022 r.) 

Proponowane zabezpieczenie – weksel oraz pełnomocnictwa do rachunku. 

W ofercie należy podać: 

- całkowity koszt kredytu tj. oprocentowanie, marża oraz prowizja. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 07.10.2022 r. do godz. 15.00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, 

faxem lub w siedzibie  Zamawiającego. 

Adres e-mail: jolanta.wosiek@iwnirz.pl 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wojska 

Polskiego 71B, 60-630 Poznań pok. 32 (sekretariat) na pierwszym piętrze budynku 

 

Kryterium wyboru oferty: najniższy koszt kredytu 

Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które obejmować będą całość 

przedmiotu zapytania oraz wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego 

rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert. 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie 

prawo zmiany warunków (treści) niniejszego zapytania, pod warunkiem, że informacja o zmianie 

zostanie udostępniona (poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej IWNiRZ) przed terminem 

składania ofert. 



Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie 

również prawo odwołania lub unieważnienia niniejszego zapytania (czy dokonanych zmian zapytania) 

bez podania przyczyn, na każdym jego etapie (w tym również etapie po terminie składania ofert), jeżeli 

nie doszło jeszcze do zawarcia umowy o zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania. 

Ewentualny wybór (jej przyjęcie) nie będzie jednoznaczne z zawarciem umowy o zamówienie 

stanowiące przedmiot niniejszego zapytania. Niniejsze zapytanie, jego wyniki, jak też złożenie oferty w 

reakcji na zapytanie, czy też jej ewentualny wybór (przyjęcie) – nie będzie łączyć się z obowiązkiem 

zawarcia przez IWNiRZ ww. umowy.  
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