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ZAPYTANiE OFERTOW

RAMACH PROGRAM

1. Zamawiajacy:

NABYWCA: GMINA SIEMI

6431004477

ODBIORCA: SZKOLA PODST

2. Przedmiot zam6wieni:

Przedmiotem zam6wi(

Laboratoria Przysz†o;

kt6rv stanowi za†apzni

Zam6wieniem musza

Orγginalnie zapakowan

Objete gwarancja pro

O;wiatowych i posiad

norm okreSIonych obo

3. Kryteria ocenYOfe巾

NR宣l202
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ZAKUP I DOSTAWA MEBしI DO PRACOWNi TECHNICZNEJ W

RIA PRZYSZ[OSci DO SZKOしY PODTSAWOWE」 NR 16 IM. B.

W SIEMiANOWICACH SLASKiCH

KIE, UL. 」ANA PAWRA = lO, 41-1OO SIEMIANOWICE $LASKIE NIP

主UL, SZYMANOWSKIEGO ll, 41-103 S惟MIANOWICE SLASKIE

dosta「czenie me帥do pracowni technicznej w ramach p「ogramu

dstawowej nr 16 w Siemianowicach S唱skich′′. zgodnie z wykazem,

Ofertowego. WszYStkie dostarczone mebie objete niniejszYm

VC fabryczn哨nowe, nieuZywane , WOine od wad, kompletne i najwyZszej jakoSci,

nie nosz〔潮ad6w otwierania, demontaZu lub wymiany jakichkoIwiek eIement6w,

ucenta. Ofe

6 odpowied

IaZu」尋CYm

meble winny by6 dopuszczone do stosowania w pIac6wkach

Certyfikatv, ateSty言wiadectwa jako$c= spe仙a6 wszelkie wymogi

ZWa kryterium
Waga k「yterium

(W %)

Czas gwarancji

4. Terminwykonaniaza

ー　Ostatecznyte

ー　RozIiczenie z

faktu「y z okre

ー　P†atnoS6zost

CenV W termi

StanOWi za†ac

5. Miejsce itermin z†oie

Oferte zawierajaca: OPis p

do dnia 17.12.2021 do god

Wykonawca moie z†oZYct

a) w sek「etaria

Siemianowic

b) naadrese-m

C) przes†a6na a

Siemianowic

O zachowaniu terminu do

na ad「es e-maiI Szko†y.
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alizowania dostawv, StOSOWnie do postanowieh umowy, kt6rej treSC

lelSZegO ZaPVtania ofertowego

odukt6w ( z批cznik nr 2) i dane wykonawcY Zam6wienia, - naIeZy z†oZYC w terminie

inY 1之,00.

一ko 」edna of肝OrZadzona w 」eZyku poIsk-m W」edne」 Z POdanych form

ie Szkoly P

Slaskie lub

†oienia ofert

StaWOWej nr 16 im. B. Prusa , ul. K. SzγmanOWSkiego ll, 41-103

Siemianowice.p=ub

dstawowej nr 16 im. B. P「usa , ul. K. Szymanowskiego ll, 41-103

decyduje data i godzina wp†ywu do siedziby Szko†y Podstawowej nr Iub



ZataCZnik nr 3〉

-　SPeCyfikacje

8. Spos6b porozumiewania sie:

-　Pisemnvnaadresodbiorcv,

-　teIefonicznie: 32220148O, faks 322201482,

-　POCZta eiektroniczna: SP16@sp16.siemianowcie.pl

-　OSOba do kontaktu弓ustyn∂ Mazur
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