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ZAPYTANlE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Cmina Miasto Rzeszów - Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyżanowskiego 24, 35-3ż9 Rzeszów zaprasza do złożenia oferl na ,,Zakup i dostawa zestawu

modułowego wypoczynkowego dla dzieci dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie

w ramach realizacji Programu UNlCEF".

t. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu modułowego wypoczynkowego składającego

się z to elementów oraz dwóch stolików. Poszczególne moduły muszą mieć możliwość łączenia się za

pomocą niewidocznej blachy montażowej i śrub tak, aby stworzyć półkole. Każdy eIement w innym

kolorze (gama kolorystyczna: bordo, czerwień, pomarańcz, żóhy, zielony, niebieski, popieI w pasujących

do siebie odcieniach). 5 siedzisk z oparciem i 5 w kształcie prostokątnych puf + dwa stoliki. Siedziska

pokryte ekoskórą. Każdy moduł osadzony na nóżkach chromowanych min. 6o x 2omm. Zestawienie

elementów modułowych w załączniku graficznym. Przyjęte przez oferenta wymiary muszą mieć

zastosowanie do wszystkich modułów tak, aby stworzyły jednolitą całość. Podane wysokości stolików

nie uwzględniają grubości blatów,

z. Warunki realizacii zamówienia:
Potwierdzeniem prawidłowej reaIizacji zamówienia jest protokół odbioru zamówienia. Podstawą
wystawienia faktury za towar jest protokół odbioru zamówienia.

3. Okres gwarancji: z lata

4. Miejsce itermin składania ofert:

Oferty proszę składać drogą eIektroniczną na adres: zamowienia@zsp6,rzeszow.pl lub osobiście

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do l4.1l.zozzr. do godz. lz.oo.

5. Termin wykonania zamówienia: do l5 grudnia zozzr.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyc lub przesłać na adres: Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyzanowskiego 24,35 - 3z9 Rzeszow w kopercie z dopiskiem: ,,Zakup i dostawa zestawu modułowego



wypoczynkowego dla dzieci dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie

w ramach realizacji Programu UNlCEF".

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

spełniać następujące wymogi:

. musi byczłożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

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

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

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

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

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

Sporządził *;

Podpis pracownika prowadzącego

postępowanie

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

8. Załączniki:

ł formularz oferty

zatwierdził:
DYREKTOR ZESPOŁU*#.,!@
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