
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 mebli i wyposażenia pracowni przyrodniczej w Szkole
Podstawowej w Kraśnicy.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz
adres Zamawiajqcego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania:
"Dostawa mebli i wyposażenia do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Kraśnicy".
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałq i czytelnq technikq. Oferta powinna
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiajqcego.

II. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia pracowni przyrodniczej w Szkole
Podstawowej w Kraśnicy.
DOSTAWA:

Wyposażenie pracowni (tablice szkolne. szofy/gabloty ekspozycyjne i informacyjne):

LP.
ELEMENTY WYPOSAŻENIA

ILOŚĆ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE
PRACOWNI

Tablica z zielonq powierzchniq do pisania kredq.
Rama aluminiowa anodowana, narożniki z tworzywa
ABS. Na skrzydłach od wewnqtrz nadruk kratki.

l Tablico składano tryptyk I
Skrzydła tablicy zamocowane na czterech
stalowych zawiasach nożycowych.
W komplecie zestaw mocujqcy wraz z instrukcjq oraz
półka na kredę.
Wymiary tryptyka: 3400 x1020 mm po rozłożeniu.
Tablica informacyjna wykonana z korka.
Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze

2 Tablico pojedynczo korkowo 4
srebrnym, wykończona, popielatymi narożnikami.
Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie jak i
w poziomie.
Wymiary tablic 1700 x 1000
Konstrukcja składana na kółkach, wykonana z rury
kwadratowej. Dwie tablice obramowane
kształtownikiem PCV, osadzone sq na ramie w
sposób umożliwiajqcy złożenie obu skrzydeł.
Płaszczyzna każdej z tablic wyłożona jest z jednej

3 Tablico informacyjno slojqca 2 strony blachq tablicowq, z drugiej korkiem.
Kolorystyka:
- stelaża RAL 6016
Wymiary:
(a) jednego skrzydła: 500 x 1630/1000 mm
(b) całkowite: 1000 x 1630/1000 mm
Listwa z siedmioma klamrami.
Wymiar: 160 cm

4
Ścienno listwo do szybkiej 3

W zestawie z dodatkowymi zawieszkami w kształcie
ekspozycji - klamrowo litery S.

SPOSÓB MOCOWANIA na dwa kołki rozporowe
wwiercone w ścianę / w komplecie/.

Dodatkowe wymagania:
1) Termin realizacji zamówienia: 21 października 2016 r. - wymagany.
2) Gwarancja min. 1 rok od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.



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

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

V. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
jest zobowiqzany do pOdania ceny netto usługi będqcej przedmiotem zamówienia
powiększonej o obowiqzujqcy podatek VAT.

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

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21 września 2016 r. do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiajqcego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, sekretariat Urzędu Miejskiego, w zamkniętej
kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiajqcego po
upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie
podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jednq ofertę, wykonawca może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert.

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastqpi 21 września 2016 r. godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiajqcego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. 82. Osobq uprawnionq do kontaktów
z Wykonawcq jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel. 44 736-31-27.

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajqcego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszq w postępowaniu, jest
zobowiqzany do pOdpisania umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści szystkie elementy
oferty Wykonawcy.
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Załączniki:
l. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.

IflsPrKTOR
Mak~~Jarzębowska


