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Stowarzyszenie Edukacyjne              Braniewo dn. 09.01.2014
„DRABINA”
ul. PCK 4
14-500 Braniewo
e -mail: drabinasp3@wp.pl

Zapytanie ofertowe numer 2/2014

 dotyczące wyposażenie Klubu Czytelnika z multimedialnym centrum informacyjnym.
w ramach zamówienia publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
art. 4 pkt. 8 z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) .

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA”, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo
NIP 582 162 48 56
REGON 2813 60 982 
KRS 0000 40 54 35

II. Opis przedmiotu  zamówienia: 

Zakup, dostawa i montaż  materiałów stanowiących wyposażenie klubu:

1) Rolety materiałowe w kasetach z prowadnicami, materiał: II grupa

wymiary:  60  cm  x  100  cm-  12  sztuk  (wymiary  do  ewentualnego 
skorygowania), kolory do ustalenia po wyborze oferenta

               Wymagania zamawiającego:

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania zamówienia: 

Termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia  to  4  tygodnie  od  momentu  wyboru 
oferenta.
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IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze (załącznik nr 1).

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

 a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:    
        drabinasp3@wp.pl lub w zamkniętej kopercie (z adnotacją -  oferta na remont 
czytelni) do 23.01.2014 do godziny 15.00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3, 
ul. PCK 4, 14-500 Braniewo.
   b)  Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  23.01.2014 o godz. 16.00, a wyniki  
i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony dnia 24. 01.2014 r. w siedzibie 
Stowarzyszenia  Edukacyjnego  „DRABINA” (SP 3  Braniewo,  ul.  PCK 4)  oraz  na 
stronie internetowej pod adresem www.sp3braniewo.pl

    c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
    d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę.
   e)  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  zażądać  od  oferentów 
wyjaśnienia  treści złożonych ofert.
 f) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.sp3braniewo.pl oraz w siedzibie
   stowarzyszenia.

VI. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Zgodność z zamówieniem i cena -  80%;
b) Czas gwarancji producenta i warunki serwisu - 20%;

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 
pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej www.sp3braniewo.pl

VII. Dodatkowych informacji udziela Ewa Rosa-Gil i Bernadeta Kryger pod numerem 
telefonu 696748887 lub 55-644-28-58 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku 
do piątku lub mailowo: drabinasp3@wp.pl

Wykaz załączników:Zał. Nr 1- Wzór oferty
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ZAŁĄCZNIK NR 1

.............................................

                 /Miejscowość i data/

Nazwa i adres Oferenta: 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

województwo …………………………………………………………………..

adres do korespondencji ............................................................................

tel..................................................................................

fax na który zamawiający może przesyłać korespondencję.................

NIP.............................................. REGON .................................................

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA”

Ul. PCK 4

14-500 BRANIEWO

OFERTA CENOWA

1.  Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  ze  szczegółowym  opisem 
przedmiotu  zamówienia   za  cenę  realizacji  całego  zamówienia /brutto/: 
................................................  PLN, 
słownie:  .......................................................................................................................................
................
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obejmującego:

Lp. Rodzaj: Ilość 
sztuk

Cena netto Wartość netto: Wartość brutto:

1 Rolety materiałowe 
wraz z prowadnicami i 
montażem

12

Kwota łącznie:

2. Dostawę stanowiącą przedmiot  zamówienia wykonamy w terminie 4 tygodni od dnia 
złożenia zamówienia.

3.  Na  urządzenia  objęte  niniejszym  zamówieniem  zobowiązujemy  się  do  udzielenia 
gwarancji na okres …......................................................................................................

4.Oświadczamy,  że  powyższa  cena  zawiera  wszystkie  koszty,  jakie  ponosi  zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5.Nazwisko i Imię.........................................................................................................................

 osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty 

..............................................................................................................................................

w imieniu  - podać nazwę Oferenta i adres

............................................................................................................................................

………………………..

Podpis Oferenta

 (osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta)

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo


	OFERTA CENOWA		

