Tychowo, dnia 15.11.2017r.

Zapytanie ofertowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone
w trybie rozpoznania cenowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000euro.

1. Przedmiot zapytania:
Wykonanie i montaż rolet w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana
Radomskiego w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – nowoczesna edukacja”
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś
priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego.
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Wykonanie i montaż 6 kompletów rolet okiennych do sal z zestawami do
wyświetlania (na 9 okien) z montażem. Rolety
w systemie kasetowym,
bezinwazyjnym.
Jedno okno składa się z 4 części:
Wymiary górnych okien: 58cm wysokość X 102cm szerokość
Wymiary dolnych okien: 108cm wysokość X 102cm szerokość

3. Warunki realizacji zamówienia:
a) Termin realizacji zamówienia:
12 grudnia 2017r.
b) Termin płatności – 14 dni

c) Zapis na fakturze zgodny z wytycznymi na wniosku
o dofinansowanie Projektu tj.:
Rolety do sal z zestawami do wyświetlania 6szt.
d) Dane do faktury:
NABYWCA:
Powiat Białogardzki
Plac Wolności 16 – 17
78-200 Białogard
NIP: 672 – 172 – 02 – 36
ODBIORCA:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego
ul. Parkowa 20
78-220 Tychowo
4. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty:
Cena – 100%
5. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:
29 listopada 2017r., godzina 10:00 – sekretariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Jana Radomskiego w Tychowie
6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
Oferta cenowa - Załącznik nr 1.
7. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy
realizacji zamówienia (np. koszt transportu itp.)
8. Rozstrzygnięcie postępowania: protokół z wyboru wykonawcy zostanie
zamieszczony na stronie internetowej.
8. Osoba do kontaktu: Lidia Szczap

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego
……………………………………….
Miejscowość, data

OFERTA
Ja /My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………….

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

za cenę netto: ……………………………………………………. zł
plus podatek VAT ………………………………………………….. zł
tj. cenę brutto: ……………………………………………………….. zł

Warunki realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………..
Termin płatności: ……………………………………………….

……………………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………………….
Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby reprezentującej wykonawcę

