
                                                                       Rawa Mazowiecka, 21.07.2014r. 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji  

Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  

ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Telefon/faks: 46 815-41-41 

Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl 

Adres email: zsceziu@vp.pl  

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2014 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  

ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

NIP 835-12-60-819  

REGON: 000188096 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie elementów wyposażenia pracowni 

(dygestorium) do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu „Ekopracownia – marzenie uczniów 

Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według Załącznika nr 6.  

Wykonawca ma zapewnić transport. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z Zamawiającym. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

http://www.rawa-kopernik.pl/
mailto:zsceziu@vp.pl


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  

adres: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika, ul. 

Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka do dnia 05.08.2014r. do godziny 10:00 (za datę 

wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce Zamawiającego) wraz z załączoną 

kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  05.08.2014r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony tego samego dnia o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej pod adresem www.rawa-kopernik.pl . 

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.rawa-kopernik.pl . 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

 najniższa cena 100%.  

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.rawa-kopernik.pl . 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Łęczycka pod numerem telefonu 605 731 757 oraz adresem 

email: ljola@op.pl . 

 

Zapraszamy do złożenia oferty.  

Z poważaniem:                 

Dyrektor ZS-CEZiU 

Radosław Kaźmierczak 

 

http://www.rawa-kopernik.pl/
http://www.rawa-kopernik.pl/
http://www.rawa-kopernik.pl/
mailto:ljola@op.pl


Załącznik nr 6 

…………………………………… 

                                                       miejscowość i data 

……………………………………………………….. 

    Pieczęć lub nazwa firmy 

 

Formularz ofertowy 6/2014 

1. Przedmiot zamówienia: 

dostawa elementów wyposażenia pracowni (dygestorium) do siedziby zamawiającego, w ramach 

projektu „Ekopracownia – marzenie uczniów Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

W kwocie proszę uwzględnić koszty dostawy. 

 

3. Inne wymagania zamawiającego: termin złożenia oferty do 14 dni. 

 

 

 

                                                     …………………………………………… 

                                                                                                                                                                podpis wnioskodawcy 

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość  

Koszt zakupu 

(1 szt.) 

Wartość całkowita 

1 Dygestorium kolor PRO II wersja podstawowa 

 

1 
  

Suma    


