
Zapytanie ofertowe  
na dostawę szafek szkolnych  
dla uczniów ZSP w Bardzie 

 
 

1. Zamawiający 
Gmina Bardo reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                        
im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku, ul. Polna 1, 57-256 
Bardo, woj. dolnośląskie 
tel. (074) 8171371    faks  (074) 8171732 
e-mail: spbardo@interia.pl 
adres strony internetowej: www.spbardo.edupage.org 
 
2. Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe  
 
3. Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż szafek szkolnych dla uczniów klas I-
VI  ZS-P w Bardzie – 50 modułów po 6 szafek w każdym module  
 
Opis szafek: 
- modułowe, dwupoziomowe (6 szafek = 2 na wysokość x 3 na długość) z 
możliwością łączenia i dostawienia kolejnych modułów,  
- wysokość - 1,60 oraz 1,80 mb,  
- szerokość - 0,90 mb,  
- głębokość - 0,35 oraz 0,45 mb, 
- wykonane z blachy stalowej o grubości minimalnej 0,8 mm, szkielet z profili 
stalowych o grubości minimalnej ścianki profilu 0,8 mm,  
- malowane proszkowo 
- pojedyncza szafka składa się z: dwóch półek na książki, zeszyty, przybory itp., 
drążka na odzież i dwa haczyki (na bocznej ściance), 
- zamykanie na kod szyfrowy (liczbowy), 
- funkcja tzw. Master Key – „uniwersalny klucz” umożliwiający otworzenie każdej 
szafki 
- każda szafka posada otwory wentylacyjne 
- spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów przez Polski Komitet 
Normalizacji, Miar i Jakości PN- 90/F-06010/05 oraz wymogi bezpieczeństwa. 
 
Wyżej wymienione wymagania traktowane są jako minimalne dla przedmiotu 
zamówienia 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 
 
5.  Termin wykonania zamówienia:  31.01.2014 r. 
 
6.  Warunki płatności: 
Płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT 
przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest obustronnie 
podpisany bezusterkowy protokół przekazania przedmiotu zamówienia. 
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7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
- najniższa cena 
 
8. Miejsce i termin składania ofert. 
Miejsce:  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie                     
z Filią w Przyłęku, 57-256 Bardo ul. Polna 1, sekretariat szkoły-pokój nr 1 
Termin składania ofert upływa dnia  6.12.2013 r.  godz. 14.00 
 
9. Termin związania z ofertą 
30 dni  
 


