
 

 
Podkarpacie stawia na zawodowców 

Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 
 

Gmina Tarnobrzeg 
ul. Kościuszki 32 

39-400 Tarnobrzeg 
NIP 867-20-79-199 
REGON 830409092 

zwana w dalszej części Zaproszenia Zamawiającym, działająca przez Pełnomocnika - Teresę 
Żyguła – Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 1, 
www.gornik.tbg.net.pl, Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: 
Doposażenie pracowni ekonomiczno-handlowej i CNC dla potrzeb gospodarki magazynowej 
i obsługi obrabiarek CNC - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu  „Podkarpacie 
stawia na zawodowców”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego. 
 
Rodzaj zamówienia: dostawa 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest : 

Doposażenie pracowni ekonomiczno-handlowej i CNC dla potrzeb gospodarki magazynowej 
i obsługi obrabiarek CNC - zakup pomocy dydaktycznych (dostawa sprzętu biurowego) 
w ramach projektu  „Podkarpacie stawia na zawodowców”  współfinansowanego  ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  
Dostawa obejmuje sprzęt wyszczególniony poniżej: 
Lp. Nazwa i opis sprzętu biurowego Ilość sztuk 

1. Laminator A3 1 
2. Telefaks laserowy 1 
3. Bindownica A4 1 
4. Trymer A3 1 
5. Skaner płaski A4 (wspierane systemy Windows 7, 

Windows 8, dołączone oprogramowanie OCR, typu 
ABBYY FineReader 9.0 Sprint PL lub nowsze. 

2 

 
CPV  

30191000-4 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli  
 
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :  
 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 
w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 1 
lub telefonicznie pod numerem tel. 0-15 822-12-16 



 

           
       Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Grzegorz Dzieniszewski  

Asystent Koordynatora Projektu oraz Teresa Żyguła – Dyrektor Szkoły. 
 

6. Termin wykonania zamówienia:  
 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – 7 dni od podpisania umowy. 
 

7. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie 
wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 
 

Oferta winna być złożona na druku OFERTA CENOWA stanowiącym integralny element 
niniejszej specyfikacji. 

Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica „Górnik” w Tarnobrzegu, 
ul. Kopernika 1 (sekretariat) osobiście lub  pocztą w terminie do dnia 09.05.2014 r. do godz. 08.00. 
Otwarcie nastąpi w dniu 09.05.2014 r.  godz. 08.20. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu,  
ul. Kopernika 1 oraz opatrzone nazwą zamówienia:  
Doposażenie pracowni ekonomiczno-handlowej i CNC dla potrzeb gospodarki magazynowej 
i obsługi obrabiarek CNC - zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu  „Podkarpacie 
stawia na zawodowców”  

Nie otwierać przed dniem  09.05.2014 r.  godz.08.20. 
 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom w terminie 7 dni od dnia 
składania ofert. 
 

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 
 
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, 
którego ofertę wybrano. 
Tarnobrzeg, 23.04.2014 r. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
……………………………………………………….        
(nazwa  wykonawcy) 
…………………………………………………… 
  (siedziba wykonawcy) 
……………………………………………………… 
      Nr telefonu, fax, e-mail 
       Dyrektor  

Zespołu Szkół im. St. Staszica  
w Tarnobrzegu 

 
OFERTA CENOWA 

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro 
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
pn…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za 
cenę: 

• Cenę netto………………………………………….zł 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………) 

• Podatek VAT………………………….%   w 
kwocie……………………………………………………………………..zł 

• cenę brutto……………………………………….zł 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………..) 
 

Cena zawiera wszystkie koszty wynikające z zakresu przedmiotowego zamówienia. 
1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 7  dni. 
3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami /zamierzamy zlecić podwykonawcom 
    W części*………………………………………………………………………………………… 
*- niepotrzebne skreślić 
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ustalonych 
    warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na 
………………………………………………………………………………..tel……………. 
6. Inne ustalenia……………………………………………………………………………………… 

Podpisano 
……………………………………………… 
        (Upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

Dnia………………………………………………………        
 
 


