
 

Projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”  
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Łomża dn. 10. 09. 2010r. 

Zapytanie ofertowe 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie art. 
4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 
759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na materiały 
biurowe potrzebne do realizacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy 
start”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Oferent powinien także przedstawić informacje o: 

1. Doświadczenie i okres funkcjonowania na rynku usług, 

2. Szybkości realizacji zamówienia, 

3. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego. 

 

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Zespole 
Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 17. 09 2010r. do godz. 1200 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art.  44 ust.  3  pkt.  1.ustawy 
o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu. 

Najistotniejszym elementem przy wyborze oferty będzie kryterium najniższej ceny całości 
zamówienia w stosunku do jakości materiałów oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością 
dostawy do zamawiającego.  

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując 
wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.  

 
 
Kontakt: 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 
ulica Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 
tel. (086) 219-87-93, tel./fax (086) 218-62-39 
e-mail: efs.zsmio@wp.pl 

mailto:efs.zsmio@wp.pl


 

Projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”  
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Załącznik nr 1.  
Szczegółowy zakres zamówienia  

Lp. Produkt Jednostka Cena brutto 
produktu 

Uwagi  

1. segregator A4 grzbiet 50 mm z okuciami 10 szt.   

2. segregator A4 grzbiet 80 mm z okuciami 5 szt   

3. skoroszyt  A4 do segregatora 30 szt.   

4. karton do archiwizacji dokumentów (na 
segregatory A4) 4 szt. 

 
 

5. papier ksero A4 20 ryz   

6. koszulka A4 bantex 100 szt/opak 2 op.   

7. toner do kopiarki KONICA – MINOLTA 7222 1 szt.   

8. toner do drukarki HP Laser Jet P2015n 1 szt.   

9. spinacze biurowe 2 paczki   

10. zszywki 4 paczki   

11. teczki kolorowe z gumką A4 5 szt.   

12. karteczki samoprzylepne  76x76 5 szt.   

13. zeszyt A4 60k z twardą okładką  76 szt.   

14. 
kalkulator prosty(tylko podstawowe działania) 
o wymiarach min.10cm x 10cm. 
Z wyświetlaczem LCD. 

36 szt. 
 

 

Ogółem kwota (brutto):   

1. Doświadczenie na rynku…………..lat. 
2. Szybkość realizacji zamówienia……………………od momentu zamówienia.  

3. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zleceniodawcy (TAK/NIE). 
      

 

…………..……………………………. 

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby 
reprezentującej) 

http://allegro.pl/karton-do-archiwizacji-producent-10szt-i1218372828.html
http://allegro.pl/karton-do-archiwizacji-producent-10szt-i1218372828.html

