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Rybnik, dnia 30 kwietnia  2018 roku 
……………………………… 
(pieczątka jednostki) 

 
P07.140.2.2018 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Przedszkole nr 7  
ul. Ludwika Solskiego 2  
44-200 Rybnik 
e-mail:   p7.rybnik@o2.pl 
telefon: 32 4221001 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 dużych stolików na kubeczki dla Przedszkola nr 

7 w Rybniku.   
2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

4 stoliki na kubeczki 
 mobilny 
 wodoodporny 
 zawierający plastikowe haczyki na ręczniki 
 blat i półka wykonane z płyty laminowanej 
 w blacie 26 otworów na kubeczki 
 stelaż malowany proszkowo 
 kółka wyposażone w hamulce 

4. KOD CPV : 39161000-8 Meble przedszkolne.. 
 
 
 

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy stolików na kubeczki nowych i wolnych od 

obciążeń prawami osób trzecich, zawierających niezbędne instrukcje i materiały 
dotyczące użytkowania w języku polskim. w godzinach od 9.00 do 15.00 do siedziby 
Zamawiającego w terminie do 15 czerwca  2018 r. 

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 
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4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien przygotować ofertę, która składa się z dwóch elementów: 
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny 
wypełnione. 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.p07.rybnik.pl/zamówienia-publiczne/. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 07 maja 2018 roku do godziny 15.00  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem  
„Oferta na dostawę 4 dużych stolików na kubeczki dla Przedszkola nr 7  w Rybniku”. 

2. Ofertę należy złożyć: 
a) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, albo 
b) pocztą na adres Zamawiającego: 

Przedszkole nr 7  
ul. Ludwika Solskiego 2   
44-200 Rybnik 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 
 
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena 100% 
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 09 maja 2018 r.: 

a) na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Rybniku, 
b) na stronie internetowej pod adresem bip.p07.rybnik.pl/zamówienia-publiczne/. 
c) przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów. 

3. Wybrany Wykonawca w terminie do 5 dni podpisze umowę, której wzór stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Dodatkowych informacji udziela Izabela Kwiatoń  (telefon: 32 42 21001 ) 
2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 
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a) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
b) oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2), 
c) wzór umowy (załącznik nr 3). 

 


