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                            Rybnik, 11.04.2018r. 
ZSP5.811.15.2018 
 
 

Zapytanie ofertowe Nr 15/2018 
Dotyczy:  Dostawa szafek szkolnych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Mikołaja Kopernika w Rybniku 

 
I. ZAMAWIAJ ĄCY 
Miasto Rybnik  
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybnik 
ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 
44-200 Rybnik  
Adres e –mail: sp5@um.rybnik.pl 
Telefon: 32 42 212 81 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
6 modułów szafek szkolnych 12-skrytkowych: 

a) wymiary: wysokość-1800 mm, szerokość-900 mm, głębokość-350 mm /450 mm, 
b) wykonanie: blacha stalowa o kolorach drzwiczek licząc poziomami od dołu: niebieski, 

czerwony, zielony, żółty, 
c) zamykanie: zamek z kodem szyfrowym, 
d) dodatkowe elementy: otwory wentylacyjne w drzwiach. 

 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek szkolnych zgodnych z opisem na potrzeby 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku. 
 
Kod CPV 
     39100000-3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego miejsca 

w siedzibie Zamawiającego, 
b) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej 

odpowiedzialności za dostawę i jakość dostarczanego towaru, 
c) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru oraz 

ponoszenia wynikających z tego tytułu wszelkich skutków prawnych. 
2. Wykonawca zapewnia że przedmiot zamówienia jest nowy, pełnowartościowy dopuszczony 

do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 30 dni od wyłonienia oferenta. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien przygotować ofertę do niniejszego zapytania zgodną z opisem przedmiotu 
zamówienia. Ponadto oferta powinna: 
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1. zawierać łączną cenę brutto za towar wraz z dostawą i wniesieniem, 
2. zostać opatrzona pieczątką firmową, 
3. posiadać datę sporządzenia,  
4. zostać podpisana czytelnie przez wykonawcę, 
5. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
sp5@um.rybnik.pl, poczty, lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 5 w Rybniku ul. dr. Mariana Różańskiego 14a, 44-200 Rybnik do dnia 
18.04.2018 r.  z dopiskiem: Oferta na szafki szkolne. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu  

 
VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 19.04.2018 r. w siedzibie na tablicy 
ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku oraz na stronie internetowej pod 
adresem zsp5.bip.edukacja.rybnik.eu. 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Anna Bujoczek pod numerem telefonu: 32 42 212 81 
oraz adresem email: sp5@um.rybnik.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


