
Załqcznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień

o wartości nieprzekraczajqcej
wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację zadania: Dostawa metalowych szafek schowkowych do szatni Szkoły
Podstawowej w Libiszowie.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę
oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację
zadania: "Dostawa metalowych szafek schowkowych do szatni Szkoły Podstawowej w
Libiszowie". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną
techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez
Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa metalowych szafek schowkowych do szatni Szkoły
Podstawowej w Libiszowie.

Dostawa:
l. Metalowe szafki schowkowe z 12 schowkami - 2 szt.
2. Metalowe szafki schowkowe z 9 schowkami - l szt.
3. Parametry techniczno - użytkowe zamawianych szafek:

Parametry techniczne
12 schowków
Wykonane z blachy stalowej
Korpus - blacha o gr. min. 0,8 mm
Pozostałe części metalowe w tym drzwiczki - blacha o gr. min.
0,6 mm
Drzwi szafki osadzone na ukrytych zawiasach, wyposażone w

Szafki schowkowe 4 wywietrzniki oraz w miejsce na identyfikator
kolumnowe - 2 szt. Na ocynkowanym cokole wys. min. 100 mm

Korpus w kolorze szarym
Drzwiczki w kolorze niebieskim
Każdy schowek zamykany na klucz, zamki cylindryczne z 2
kluczykami
Minimalne wymiary - całkowita wys. 1370 mm/szerokość
1200mm/głębokość 400mm
9 schowków
Wykonane z blachy stalowej
Korpus - blacha o gr. min. 0,8 mm
Pozostałe części metalowe w tym drzwiczki - blacha o gr. min.
0,6mm

Szafki schowkowe 3 Drzwi szafki osadzone na ukrytych zawiasach, wyposażone w
kolumnowe - 1 szt. wywietrzniki oraz w miejsce na identyfikator

Na ocynkowanym cokole wys. min. 100 mm
Korpus w kolorze szarym
Drzwiczki w kolorze niebieskim
Każdy schowek zamykany na klucz, zamki cylindryczne z 2
kluczykami



Minimalne wymiary - całkowita wys. 1370 mm/szerokość
900mm/głębokość 400mm

Dodatkowe wymagania:
l) Termin realizacji zamówienia: 25 sierpnia 2014 r. - wymagany.
2) Gwarancja min. l rok od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Libiszowie, Libiszów 64, 26 -300 Opoczno.

II. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:
Najniższa cena, kryterium wagowe: 100%

III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:
l. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany na każdej stronie egzemplarz projektu umowy.

IV. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

V. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 15 lipca 2014 r. do godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez
Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 15 lipca 2014 r. godz. 14:30 w siedzibie
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. B2. Osobą uprawnioną do
kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel. 44 736-31-27.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za naj korzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi ć w §.wojej ści wszystkie

elementy oferty Wykonawcy. ~ :~.~.~ .

Załqczniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.


