
 

Ryki, dnia 28 stycznia 2013 r. 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 

 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach w imieniu którego działa 
dyrektor szkoły mgr inż. Marek Ochap zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków czystości 

o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro, wyłączonej ze 
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.  
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka  
ul. Żytnia 5, 08 – 500 Ryki 
NIP: 5060103893, REGON: 060708614 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.   

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 

do 11.02.2013 r. 
do 10.04.2013 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową,  
 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być dostarczona do dnia 05.02.2013 r. do godziny 1000 za pośrednictwem:  

poczty na adres szkoły bądź osobiście do sekretariatu szkoły. 
2. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty  zostanie  dokonana  w dniu  05.02.2013 r.  

o godz. 1015 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach oraz 

zamieszczona na: stronie internetowej pod adresem www.mechanikryki.pl, tablicy ogłoszeń 
w ZSZ Nr 1 im. Wł. Korżyka w Rykach.  

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.  
6.   Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mechanikryki.pl 

 

VI. OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

http://www.mechanikryki.pl/


 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mechanikryki.pl 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Edyta Bednarczyk pod numerem telefonu 81 8651297  

oraz adresem email: zsz@mechanikryki.pl 
 
IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego.  
2. Oświadczenie.  

3. Wzór umowy. 
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