
ZAPYTANIE OFERTOWE DYREKTORA ZESPOŁU SZJKÓŁ W TŁUSZCZU 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579) Dyrektor ZS w Tłuszczu  zaprasza do złożenia oferty na: 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Szafki szkolne dla uczniów do szatni w ilości 500 sztuk 

2. Istotne warunki zamówienia: 

a) Wymiary 

 70 szafek 6 - skrytkowych 

 wysokość 1800 

 szerokość 900 

 głębokość 450 

 20 szafek 4 –skrytkowych 

 wysokość 1800 

 szerokość 600 

 głębokość 450 

b) cechy szafki 

 wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, 

 malowana metodą proszkową, 

 wewnątrz każdej szafki znajdują się dwie półki do przechowywania np: podręczników 

i przyborów szkolnych, z boku drążek oraz dwa haczyki na ubrania, 

 zamykane unikalnym zamkiem z kodem szyfrowym, 

 Master Key - klucz dyrektorski, uniwersalny, umożliwiający otwarcie każdej szafki, 

 otwory wentylacyjne w drzwiach szafek, 

 szafki muszą spełniać wymagania norm i obowiązujących przepisów przez Polski Komitet 

Normalizacji, Miar i Jakości PN- 90/F-06010/05, 

 szafki muszą być dostarczone gotowe (zmontowane) do użytku i zamontowane w szatni. 

c) kolorystyka 

 korpusu - RAL 7035 

 frontu  – 35 szafek 6-skrytkowych i 10 szafek 4-skrytkowych - RAL 1023 

 frontu – 35 szafek 6-skrytkowych i 10 szafek 4-skrytkowych - RAL 6018 

3. Zamawiający: 

Zespół Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz, http://zstluszcz.pl, e-mail: 

zsztluszcz@poczta.onet.pl, tel/fax: 29 777 42 00 

4. Termin realizacji zamówienia: 22 grudnia 2017 r. 

5. Kryteria oceny ofert: cena - 100% 

6. Oferty należy składać pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście w sekretariacie ZS w Tłuszczu do 

dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 10
00

. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w ZS w Tłuszczu 24 listopada 2017 r. do godz. 12
00

. 

8. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi być złożona w języku polskim i zawierać co najmniej następujące dane: 

 nazwę wykonawcy 

 adres / siedzibę wykonawcy 

 telefon, fax, e-mail 

 przedmiot zamówienia, jego cena netto i cena brutto 

9. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówie-

nia. 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest  Antoni Kowalski – kierownik go-

spodarczy Zespołu Szkół w Tłuszczu (tel. kom. 693 803 660) 

http://zstluszcz.pl/
mailto:zsztluszcz@poczta.onet.pl

