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ZAPYTANlE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,
ul. Krzyzanowskiego 24, 35-3ż9 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na ,,Dostawę robotów VEX lq -

elementów rozszerzających podstawowy zestaw edukacyjny VEX lq Education Kit (znd generation)".
l. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

Roboty VEX lq - elementy rozszerzające podstawowy zestaw edukacyjny VEX lq Education Kit (znd

generation):
l. Zestawy rozszerzające iuzupełnialące wersję edul<acyjną VEX lq Education ki z generacji do zestawu

konkursowego z generacji - VEX lq Education to Competition Upgrade Kit SKU zz8,1597 do budowy
modelu l<onl<ursowego obowiązującego w zawodach VEX lq Challenge w latach zozzlzoz3 składający
się z łańcucha drabinkowego, liniowej przel<ładni, krzywek, dźwigarów, płyiek z otworami, tabliczek,
elementów do budowy przel<ładni pracujących w ruchu liniowym. - 5szt.

ż. VlQC Blanl< Team Number Plate (z-Pack) - SKU 228-7401
plastikowe plal<ietki kompatybilne z elementamiVEX lQ do naklejenia nr identyfikującego - zszt.

3. 5mart Cable Anchor (zo Pacl<) SKU 228-6519 - plasiikowe elementy VEX lq służące do prowadzenia
kabli łączących ,,Mózg robota" z silnikami i czujnikami - zszt,

4. Planetary Cear & XL Turntable Pacl< (Base) - SKU 228-5655 Przekładnia planetarna VEX lQ - zszt.

5, Shock Absorber Pacl< 2ż8-5654 - amortyzatory VEX lQ - zszt,
6. Linear Motion Pack SKU 228-7887 - Pakiet ruchu liniowego, liniowe przekładnie zębate - 3szt.
7, Differential & Bevel Cear Pack (Base) SKU zz8-44l8 - zszt.

z. Warunki realizacji zamówienia:
Potwierdzeniem prawidłowej realizacji zamówienia jest protokół odbioru zamówienia.

3. Okres gwarancji: z lata

4" Mieisce i termin składania ofert:

Oferty proszę składać drogą ele l<troniczną na adres: zamowienia@zsp6.rzeszow,pl lub osobiście

w sel<retariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr6 w Rzeszowie do zo.o7.zozzr. do godz. lo.oo,

5, Termin wykonania zamówienia: do 3o dni roboczych od dnia złożęnia zamówienia.

6, Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę nalezy złożyć lub przesłać na adres: Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,
ul. Krzyzanowsl<iego 24,35 - 3z9 Rzeszow w kopercie z dopiskiem: ,,Dostawę robotów VEX lq - elementów
rozszerzających podstawowy zestaw edukacyjny VEX lq Education Kit (znd generation)".



oferent może z_łożyc tylko jedną ofertę z jedną ceną, Wykonawcy składają formularz oferty. Oferta musi

spełniać następujące wymogi:

. musi byczłożona w formie pisemnej pod rygorem niewazności,

l musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y uprawnioną/e.

przez osobę/y uprawnioną/e nalezy rozumieć odpowiednio osobę/y, która/e zgodnie

z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie

praw i obowiązków malątkowych wykonawcy,

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny cena - 1oo%

Sporządził *:

Podpis pracownika prowadzącego

postępowanie

p"apli ióiÓ.ręŻ"[i"i.*ńir. jednostki

*dotyczy tylko egzempIarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

8. Załączniki:

ł formularz oferty


