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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2011 Z DNIA 23.11.2011 ROKU 
 

Zamawiający Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława 
Korżyka w Rykach , ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki, 
woj. lubelskie, tel. 081 8651297, faks 081 
8651297. 

Tytuł projektu Projekt „Szkoła przyszłości – nowe możliwości 
kształcenia młodzieży”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską w 
ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Przedmiot zamówienia Zakup podręczników dla uczestników i 
uczestniczek zajęć w ramach zadania 4, 5, 6, 7:  
ZADANIE 4: „ABC small business’u” zakup 
podręczników  
- Podstawy przedsiębiorczości 30 szt. 
- Podstawy przedsiębiorczości zeszyt ćwiczeń – 
30 szt. 
- Podstawy przedsiębiorczości – słownik – 30 
szt. 
ZADANIE 5: „Nauki przyrodnicze w dobie 
osiągnięć XXI wieku” zakup podręczników 
- Minerały i skały. Przewodnik do rozpoznawania 
– 30 szt. 
- Geografia – zeszyt ćwiczeń i przewodnik 
terenowy–30szt. 
Zakup filmów: „Ciekawe eksperymenty 
chemiczne” – 1 szt. 
Zadanie 6: „Auto CAD bez tajemnic” zakup 
podręczników 
- Auto CAD. Pierwsze kroki – 40 szt. 
ZADANIE 7: „Równe szanse” zakup 
podręczników 
- Język polski – zakres podstawowy i 
rozszerzony – 30 szt. 
- Matematyka – Kurs przygotowawczy do 
obowiązkowej matury – 30 szt. 
- XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc” – 
30 szt. 
- Pracownia diagnostyki pojazdów 
samochodowych-30szt. 

Opis zamówienia  ZADANIE 4 
- Podstawy przedsiębiorczości 30 szt. 
- Podstawy przedsiębiorczości zeszyt ćwiczeń – 
30 szt. 
- Podstawy przedsiębiorczości – słownik – 30 
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szt. 
ZADANIE 5 
- Minerały i skały. Przewodnik do rozpoznawania 
– 30 szt. 
- Geografia – zeszyt ćwiczeń i przewodnik 
terenowy–30szt. 
Zakup filmów: „Ciekawe eksperymenty 
chemiczne” – 1 szt. 
ZADANIE 6 
- Auto CAD. Pierwsze kroki – 40 szt. 
ZADANIE 7 
- Język polski – zakres podstawowy i 
rozszerzony – 30 szt. 
- Matematyka – Kurs przygotowawczy do 
obowiązkowej matury – 30 szt. 
- XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc” – 
30 szt. 
- Pracownia diagnostyki pojazdów 
samochodowych-30szt. 

Termin realizacji  Od 8 grudnia 2011r.  

Forma płatności  Przelew na podstawie faktury VAT  

Koszty usługi  Koszty dostawy wliczone w cenę oferty  

Kryteria oceny ofert  
 

Cena realizacji przedmiotu oferty (oferta 
najtańsza otrzyma 50 punktów; kolejne pod 
względem ceny odpowiednio 40,30,20,10,0; 
oferty których cena przewyższać będzie pięć 
najtańszych ofert otrzymają 0 punktów w tym 
kryterium)  

Sposób realizacji  
 

Dostawa zamówionych pomocy do 
zamawiającego.  

Termin składania oferty  01-12-2011r. 

Sposób składania oferty (adres)  
 

Oferty należy przesyłać na adres:  
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława 
Korżyka w Rykach , ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki, 
woj. lubelskie  

Sposób przygotowania oferty  
 

Kosztorys netto/brutto (prosimy podać koszt 
jednostkowy kompletu/sztuki)  

Osoba upoważniona do kontaktu Grzegorz Kornas 

Telefon kontaktowy 501303293 

 


