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ZAPROSZENIE DO SKLADANIA O F E R T
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wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 30 000 euro
Zespol Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla I I
ul. Szkolna 11, 28-200 Staszow
tel./fax 15 864 31 18, e-mail ekonomik@staszowski.eu

Zapraszam do sktadania ofert w post^powaniu o udzielenia zamowienia pod nazw^:
„Dostarczenie foteli biurowych do Zespolu Szkol Ekonomicznych im. Jana Fawla I I
w Staszowie"
Rodzaj zam6wienia: dostawa
(usiuga/dostawa/rohota hudowlana/

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie do ZSE foteli o ponizszych parametrach
1

fotel biurowy obrotowy Signal Q-112
Wymiary :

szerokosc : 63cm
gt^bokosc stedziska: 52cm
wysokosc regulowana : 108cm - 118cm

4 szt.

wysokosc od podtogi do siedziska : 43cm-53cm
kota do powierzchni twardych (kauczukowe)

mechanizm TILT
kolor eko skory : czarno-br^zowy

2. Sposob uzyskania informacji dotycz^cych przedmiotu zamowienia:
Szczegolowe informacje dotycz^ce przedmiotu zamowienia mozna uzyskac osobiscie
w siedzibie zamawiaj^cego - Zespot Szk6{ Ekonomicznych im. Jana Pawia I I , ul. Szkolna 11,
sekretariat szkoly lub telefonicznie pod numerem telefonu 15 864 31 18.
Osob^ uprawnion^ do kontaktow z wykonawcami jest Ewa Swatek - sekretarz szkoly
3. Termin wykonania zamowienia:
Wymagany / poz^dany termin realizacji zamowienia - do dnia 26 listopada 2018 r.
4. Opis wymagan stawianych wykonawcy:
O udzieieni zamowienia mog^ ubiegac si^ wykonawcy, ktorzy:
wykonuJ4 dzialalnosc zwi^an^ z przedmiotem zamowienia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najnizsz^ cenq zlozona przez wykonawcy, spelniaj^cego okresione wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
6. Miejsce i termin skladania ofert
Oferty nalezy sktadac w siedzibie Zespolu Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla 11

w Staszowie, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszow, sekretariat - osobiscie, poczt^, przestac faksem na
nr 15 864 31 18 lub podpisany skan oferty na e-mail ekonomikfoistaszowski.eu w terminie do
dnia 14 listopada 2018 r. do godz. 12^^
Oferta winna bye sporzadzona na „Formularzu oferty cenowej" druk zaJ^czony do zaproszenia.
W przypadku ziozenia oferty osobiscie formularz oferty cenowej nalezy umiescic w zamkni^tej
kopercie z dopiskiem „Dostarczenie foteli biurowych do Zespolu Szkol Ekonomicznych im.
Jana Pawla II w Staszowie"
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawieraj^ca nazw?, siedzib? i adres wykonawcy,
ktorego oferty wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 1 dnia od dnia skladania
ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy (ziozenia zamowienia):
W przypadku zamowienia do 3.500 zl zlozone zostanie zamowienie Zlecaj^cego.

Zal^cznik:
1. Formularz oferty cenowej.

DYR^^TOR

Staszow, dnia 07 listopada 2018 r.

mgr Jan hngpheuer

