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Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku ogłasza konkurs ofert na : 

Wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt pt. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " 

realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe 

wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie tablic informacyjnych wg specyfikacji opisanej w punkcie II. 

I. Zamawiający:  

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku,  
ul. Orzepowicka 15 a 

 44-217 Rybnik 
 NIP 642-31-48-776 

II. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt „Sieć współpracy i 

rozwoju szkół w Rybniku " 

 

1.Specyfikacja  roll –player  

a)  ilość: 2 szt., 

b) wymiary 100cm x 200 cm 

c) materiał wykonania: PCV o grubości 5mm, 

- załącznik nr 2 

 

2. Specyfikacja tablicy informacyjnej zewnętrznej: 

a) ilość tablic: 1 szt., 

b) wymiar tablicy: min. 60 cm x 50 cm  

c) materiał wykonania: PCV o grubości 5mm, 

d) odporna na działanie warunków atmosferycznych, 

e) zabezpieczona np. laminatem 

- załącznik nr 3 

 

2. Specyfikacja tablicy wewnętrznej:  

a) ilość tablic: 1 szt., 

b) wymiar tablicy: min. 15 cm x 12,5 cm  

c) materiał wykonania: PCV o grubości 5mm, 

- załącznik nr 4 

 

3. Specyfikacja tablic wewnętrznych:  

a) ilość tablic: 4 szt., 

b) wymiar tablicy: min. 15 cm x 7,5 cm  
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Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

c) materiał wykonania: PCV o grubości 5mm, 

- załącznik nr 5 

 

 

Poprzez wykonanie tablic informacyjnych rozumie się: 

 

1. Opracowanie projektu graficznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,3,4,5  do  

zapytania ofertowego, 

2. Wykonanie tablic i roll – player zgodnie z przedstawioną ofertą, po zaakceptowaniu projektu 

przez Zamawiającego 

3. Dostawę tablic informacyjnych w  miejsce uprzednio uzgodnione z Zamawiającym 
 

III. Termin składania ofert: 

18.12.2013 r. godz. 9:00 

Miejsce i sposób składania ofert: 

Oferty  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt” należy 
przysyłać do Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik lub na adres mailowy 
zamówienia@zs3.rybnik.pl. 

Na ofertę składa się formularz  ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Wykonawca dostarczy materiały do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w terminie ustalonym przez zamawiającego  
 o czym zamawiający poinformuje wykonawcę w sposób opisany w formularzu ofertowym . Wykonawca wystawi 
fakturę z odroczonym terminem płatności- 21 dni. 

Zatwierdzam 

Grażyna Szynol-Kowacka 

p.o  Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 

Rybnik dnia 13.12.2013r. 

 

 

 

 

 

 

mailto:zamówienia@zs3.rybnik.pl
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Załącznik nr 1 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

FO RM U LA R Z O FER T OWY  

 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie tablic informacyjnych promujących projekt 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15 a, 44-217 Rybnik 

 

Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy ………………………………………………………………………  

Nr tel./faksu .............................................................................. e-mail ............................................................. 

NIP ................................................................................ REGON ................................... ……………………. 

Sposób kontaktu w razie wybrania oferty…………………………………………………………………….. 

 

1. Cena ogólna : 

cena netto ............................................................ zł 

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

wartość podatku VAT ........................................ zł 

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

cena brutto .......................................................... zł 

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

 

 

2. Termin dostawy : 

……………………………………………….. 

3. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 
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Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji zamówienia 

przedmiotowego postępowania.  

6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..        ………………………………………………….. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 
Miejscowość i data 
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Załacznik nr 2 
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Załacznik nr 3
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Projekt Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załacznik nr 4  
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Załacznik nr 5 

 

 


