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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 

cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań na: 

Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Przełęk w pomoce dydaktyczne do wyposażenia miejsca zabaw w ramach programu 

Rządowego „RADOSNA SZKOŁA”, dla której organem prowadzącym jest 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk. 

I. Nazwa i adres zamawiającego:   

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk 

 Przełęk 15, 48-303 Nysa 

 NIP 7532226665 

tel. fax 77 433 48 19 

Informacje dotyczące zapytania dostępne są również stronie internetowej: 

www.pspsrwprzelek.nysa.pl  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do środy i piątek:  7.30 – 14.30 

       czwartek:  7.45 – 13.30 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach Rządowego programu „RADOSNA 

SZKOŁA” zgodnie z: Uchwałą Rady Ministrów Nr 112 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego 
programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowaniai opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych                
I stopnia – „Radosna Szkoła” ze zmianami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie form i zakresu 
finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ze 
zmianami.  

1. Pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz muszą 

posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty 

dopuszczające do użytku w placówkach oświatowych.  

2. Wymagany okres gwarancji: – minimum 12 miesięcy od dnia odbioru. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Oferta powinna zawierać wszystkie pozycje i zgodne z zamówieniem. 

5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 
 

III. Kryteria oceny ofert: 

Cena: 100% 
 

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:    

1. wypełniony formularz ofertowy, 

2. oświadczenie ws. długości gwarancji jaką objęty jest sprzęt. 

http://www.pspsrwprzelek.nysa.pl/
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V. Osoba uprawniona do kontaktu: 

Edward Krawecki tel. 664 771 474 lub Edyta Przybylska, tel. 77 433 48 19, fax: 77 433 

48 19 

 email. przelek@pspsrwprzelek.nysa.pl ,  

 

VI. Termin złożenia ofert i wybór oferty 

Ofertę należy przekazać w terminie do: 17 grudnia 2013 r. godzina: 13:00. Wybór 

ofert zostanie dokonany od godz. 13.30 w siedzibie Stowarzyszenia. Ogłoszenie 

wyników wyboru oferty zostanie ogłoszone na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Stowarzyszenia – „Ogłoszenia” do dnia 20 grudnia godz. 15.00. Potwierdzone e-mail’em  

oraz telefonicznie wybranemu oferentowi. 
 

VII. Ofertę można: 

a) wysłać faksem na nr: 77 433 48 19 

b) wysłanie e-mailem za potwierdzeniem odbioru przelek@pspsrwprzelek.nysa.pl  

c) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk, 

Przełęk 15, 48-303 Nysa z dopiskiem: Oferta „RADOSNA SZKOŁA”. 

VIII. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa. 

Załączniki:    

a) załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zapytania, 

b) załącznik nr 2 – formularz ofertowy, 
c) załącznik nr 1 do formularza ofertowego – wykaz produktów. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 

 

Przełęk – 11.12.2013 r.      Prezes Małgorzata Zarzycka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:przelek@pspsrwprzelek.nysa.pl
mailto:przelek@pspsrwprzelek.nysa.pl

