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Publiczne Przedszkole Nr 2                                           Lwówek Śląski, 16.09.2014 r. 
w Lwówku Śląskim 
ul. Partyzantów 10 
59-600 Lwówek Śląski 
NIP: 616-14-30-312 
tel: 75 782 47 21 
 

      
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
na dostawę odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników  

Publicznego Przedszkola Nr 2  
w Lwówku Śląskim 

 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Publicznego Przedszkola Nr 2  

w Lwówku Śląskim. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia ochronnego.  

Dostawca zobowiązany jest do zaoferowania produktów spełniających wymagania 

przedstawione w formularzu cenowym (załącznik nr 1). 

3. Odzież ochronna objęta przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowa, wolna od 

wad – w I jakości. 

4. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, 

w tym również koszty związane z dostarczeniem odzieży do Publicznego Przedszkola Nr 

2 w Lwówku Śląskim. 

5. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2014r.  
6. Przygotowanie i składanie ofert 

      Wykonawca uczestniczący w postępowaniu zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony Formularz cenowy wg załącznika nr 1 do zaproszenia. 
2) wypełniony druk Oferta wg załącznika nr 2 do zaproszenia. 
Dokumenty wymienione w punkcie 1) i 2) muszą być podpisane przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Anna Gluza – tel. 75 782 47 21 

Oferty należy składać w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śląskim – pokój 

administracji do dnia 23.09.2014 r do godz. 12.00 z dopiskiem na kopercie: 
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„Oferta na dostawę odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników Publicznego 
Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim”  

8. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli 

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania 

lub realizacja zamówienia jest bezprzedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla 

Zamawiającego. 

9. Pozostałe postanowienia i informacje: 

1) Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych dokumentów dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

lub do uzupełnienia tych dokumentów; 

2) wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 

zamknięcia postępowania; 

3) niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o 

wyłonieniu Wykonawcy; 

4) projekt umowy (zlecenia) przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do 

akceptacji; 

5) warunki płatności: faktura wystawiona po dostarczeniu towaru, płatna przelewem w 

terminie od 7 do 14 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego. 

                 

 
 
 
 
                                        
Załączniki: 
1. Formularz cenowy - załącznik nr 1 
2. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2 
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Załącznik Nr 1 
 (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
Składając ofertę na dostawę odzieży i obuwia ochronnego na potrzeby pracowników Publicznego Przedszkola Nr 2  

w Lwówku Śląskim oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z poniższymi cenami: 

Lp. Typ Charakterystyka 
Cena 
jedn. 
netto 

VAT 
Cena 
jedn. 
Brutto 

Ilość 
(szt.) 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 
 
 

Obuwie profilaktyczne – 
klapki 

 
 

buty wykonane ze skóry, 
podeszwa antypoślizgowa, 
palce kryte, białe, beżowe 

   4   

2 

 
 
 

Obuwie profilaktyczne – 
klapki 

 
 

buty wykonane ze skóry, 
podeszwa antypoślizgowa, 

palce odkryte, białe, beżowe 
   5   

3 

 
 

Fartuch – żakiet 
 

 

elanobawełna 65%35%, krótki 
rękaw, kołnierzyk wykładany, 

zapinany na zatrzaski, z 
kieszonkami po bokach, 

kolor - wrzos 

   3   

4 

 
 
 

Spodnie 
 
 

 

elanobawełna 65%35%, 
długa nogawka, kolor - wrzos    3   

5 

 
 

 
Fartuch – żakiet 

 
 

 

elanobawełna 65%35%, krótki 
rękaw, bez kołnierzyka – w 
szpic, zapinany na zamek, z 

kieszonkami po bokach, 
kolor – biały z paseczkami 

ciemnymi przy kieszonkach i 
na rękawkach 

 

   4   

     Razem   Razem 
         

                                                                                      
 ______________________________________                _________________________ 
    miejscowość, data                                                             podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 
 

 (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
ul. Partyzantów 10 
59-600 Lwówek Śląski 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 

Na dostawę odzieży i obuwia ochronnego  
na potrzeby Pracowników Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim 

 
................................................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................................................ 
 
.......................................................................................................REGON........................................... 
                     (nazwa Wykonawcy, dokładny adres) 
fax: ......................................................... e-mail: ..................................................................................... 
 
1.  Oferujemy dostawę zamówienia za kwotę: 
  

netto..........................zł. 

    (słownie:.............................................................................................................................)  

   plus podatek VAT ................% ...................... zł.  

    (słownie .............................................................................................................................) 

    Ogółem brutto  ......................... zł.  

    (słownie..............................................................................................................................) 

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 

2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy na wniosek zamawiającego do dnia 30 
września 2014 r. 

 
3. Oświadczamy, że: 

- zaoferowane produkty posiadają parametry nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w 
zaproszeniu do składania ofert, 

- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty), w tym również 
koszty dostarczenia oferowanych produktów do siedziby Odbiorcy, 

- oferujemy produkty tylko fabrycznie nowe, wolne od wad, 
- zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert , nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

przyjmujemy warunki w nim zawarte, 
- przyjmuję od 7 do 14 dni  termin płatności faktury, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego.  
 
4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty 
 

1) ..................................................................................... 

2) ...................................................................................... 

3) ...................................................................................... 

 
 
 
______________________________________                                  __________________________________________ 
    miejscowość, data                                       podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych) 
          do reprezentowania Wykonawcy 


