
 
 Rybnik, dnia 15.05.2018 r.  

 
Zapytanie ofertowe nr 1/SP36/2018 

 
(dotyczy: Dostawy tablic szkolnych do pisania kredą do sal lekcyjnych oraz tablic interaktywnych na 
potrzeby  Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku.)  
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Miasto Rybnik – Szkoła Podstawowa nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku  
ul. Sztolniowa 29b,  44-251 Rybnik  
Adres e –mail: sp36rybnik@interia.pl 
Telefon: 32 4218228 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic szkolnych do pisania kredą oraz tablic interaktywnych 
na potrzeby   Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku - dostawa.  
 
Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic do sal lekcyjnych oraz tablic interaktywnych na 
potrzeby  Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku zgodnie z Załącznikiem nr 1.  
 
Kod CPV  
39292100-6  Tablice szkolne do pisania kredą  
30195000-2  Tablice 
  
III. Wymagania wobec wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) bezpłatnego dowozu towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do wskazanego miejsca 
magazynowania w siedzibie Zamawiającego,  

b) dostarczenia towaru transportem własnym lub innego przewoźnika, spełniającym obowiązujące 
wymogi w terminie do 30 lipca 2018.  

c) zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu i ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za 
dostawę i jakość dostarczanego towaru,  

d) ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu wyrobów 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.  

4. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.  

5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie 
dokonywane będą w PLN.  
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.07.2018 roku  
 
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  
Oferta powinna być:  
- opatrzona pieczątką firmową,  
- posiadać datę sporządzenia,  
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,  



- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP  
- zawierać wypełniony Załącznik nr 1 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.  
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
sp36rybnik@interia.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 
36 im. Czesława Miłosza w Rybniku, ul. Sztolniowa 29 b  w   godzinach  Pn - Pt. 7.30 - 15.00,   do dnia 
24 maja 2018 r z dopiskiem:  
Oferta na dostawę tablic szkolnych do pisania kredą do sal lekcyjnych oraz tablic interaktywnych 
na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 
 
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: sp36.miastorybnik.pl/bip. 
3. Dodatkowych informacji udziela Maria Oleś pod numerem telefonu: 32 4218228 oraz adresem 
email: sp36rybnik@interia.pl  
VII. OCENA OFERT  
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%  
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.  

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 28 maja 2018 r. na stronie internetowej 
pod adresem sp36.miastorybnik.pl Wyłoniony wykonawca zostanie poinformowany drogą 
elektroniczną.  
 

IX. ZAŁĄCZNIKI  
Zestawienie artykułów (załącznik 1)  
Wzór formularza ofertowego (załączniki 2).  
Wzór oświadczenia Wykonawcy (załączniki 3)  
Wzór umowy (załączniki 4). 

 


