Rzeszów dnia 17.10.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Technicznych im. E.Kwiatkowskiego w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 7
zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia gabinetu higieny szkolnej.
I.

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia gabinetu higieny
szkolnej

1. Termin realizacji zamówienia: do 02.12. 2016 r.
2. Okres gwarancji: 24 miesiące.
3. Termin związania ofertą: 30 dni.
4. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów.
5. Termin składania ofert:

25.10.2016 r. do godz. 10:00.

6. Termin otwarcia ofert:

25.10.2016 r , godz. 11:00

7. Osoba upoważniona do kontaktu : Wiesław Siorek, tel. 17 7483131, 668804492,
email: sekretariat@zstrzeszow.pl
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy.
9. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej
pieczątką oferenta i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia
którego konkurs dotyczy.
10.Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta z najniższą ceną złożoną
przez Oferenta, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza: cena – 100%
11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem którego oferta
zostanie wybrana w przypadku gdyby zaoferowana cena przekroczyła wartość
przewidzianą w budżecie Szkoły na zadanie oraz zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od udzielenia zamówienia w przypadku nieuzyskania porozumienia
w toku prowadzonych negocjacji.

12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z
tytułu unieważnienia postępowania.
I. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie
nowy i wolny od obciążeń.
2. Dostarczane meble musza posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające
wymogi bezpieczeństwa, ergonomii.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów),
najpóźniej w dniu dostarczenia mebli, pod rygorem nie opłacenia faktury do
dnia ich przedstawienia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego

UWAGA
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami
konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej.

