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Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie

ul. Krzyżanowskiego ż4, 35-3ż9 Rzeszów

17 748 z6 o5

ZAPYTAN|E OFE

Zamawiający Cmina Miasto Rzeszów - Zespół Szkolno

uI. Krzyzanowskiego 24, 35-329 Rzeszów zaprasza do złozenia o

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach reali

t. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pIecaków :

t. Plecak - 35 szt.|
- min z komorowy
- z kieszenie zewnętrzne
- wzmocniony uchwyt
- sztywne, wyprofilowane gąbką plecy
- wyściełane gąbką szelki z mozIiwością regulacji
- kieszonka na urządzenia mobiIne wyściełana polarem
- wyprofilowane metalowe uchwyty do suwaków
- eIementy odblaskowe
- tkanina: poliester
- wymiary; min 4o x 29 x 15 cm
, zapinany na suwak
- kolor: granat, popiel
2. Plecak dla dziewczynki w wieku przedszkolnym - 1 szt:
- pojemność; min loL
- min. l komora
- wyściełane plecy i spód
- wyściełane szelki
- zamykany na suwak
- boczne kieszonki na bidon
- tkanina Poliester, kolorowy
- wymiary: min 3o x 25 x 12 cm

z. Warunki realizacii zamówienia;
Potwierdzeniem prawidłowej realizacji zamówienia jest

wystawienia faktury za towar jest protokół odbioru zamówienia.

3. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy

4. Miejsce itermin składania ofert:

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres:

Rzeszów, dnia o3.,tl,zozzr.

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Nr 6 w Rzeszowie,

na ,,Zakup nowych plecaków dla

Programu UNICEF".

odbioru zamówienia. Podstawą

.rzeszow.pl lub osobiście



w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie

5. Termin wykonania zamówienia: do zt dni kalendarzowych od dnia

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyc lub przesłać na adres: Zespoł Szkolno
uI. Krzyżanowskiego 24, 35 - 3z9 Rzeszow w kopercie z dopiskiem:

Przedszkolny
nowych

Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie w ramach realizacji UNlcEF".

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy

spełniać następujące wymogi:

10,11,2o22r, do godz. lz.oo.

zamowlenla,

Nr 6 w Rzeszowie,
plecaków dla Zespołu

ą formularz oferty. Oferta musi

przez osobę/y uprawnioną/e.

osobę/y, która/e zgodnie

ania oświadczeń woli w zakresie

Nowak-Mahnhnik
kierownika jednostki

a

a

musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem n

musi być sporządzona w języku polskim, czytelna,

Przez osobę/y uprawnioną/e naIezy rozumieć

z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do s

praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

Sporządził *:

Podpis pracownika prowadzącego Podpis

postępowanie

*dotyczy tylko egzem plarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

8. Załączniki:

ł formularz oferty

zatwierdził:
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