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Opole, 29.10.2017r.
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego
ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole
tel. (77) 4 745 942
e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl

Zapytanie ofertowe nr 10/2017
(szkieletów zwierząt)

I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, im. K. Gzowskiego, ul. J. Hallera 6, 45-867
Opole, NIP: 7541098244, REGON: 000186967.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup i dostawa szkieletów zwierząt do nauki zawodu Technik Weterynarii dla uczniów w
Publicznym Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.
Kazimierza Gzowskiego, w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku
pracy 2”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

1.

Wykaz sprzętów/pomocy dydaktycznych

Szkielet Kota (Felis Catus).
- Model na drewnianej podstawie, naturalnej wielkości.

Liczba
sztuk
1

- Model wykonany z naturalnych wypreparowanych kości.
- Zawiera ponad 230 kości.
- Zawiera wszystkie, nawet najmniejsze kosteczki.
- Nie żółknie z czasem.
- Kości pozyskane w legalny sposób ze zwłok.
- Posiada certyfikat bezpieczeństwa użytkowania.

1

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2

- Dwa warianty do wyboru: zmontowany na sztywno lub umożliwiający
elastyczne ruchy.
Wymiary:
Szerokość: 27 - 35 cm
Wysokość: 40 - 60 cm
Długość: 50 - 70 cm
Waga: 1,5 – 3 kg

2.

Prawdziwy Szkielet Świni (Sus scrofa)
- Model na drewnianej podstawie, naturalnej wielkości.

1

- Model wykonany z naturalnych wypreparowanych kości.
- Zawiera wszystkie, nawet najmniejsze kosteczki.
- Nie żółknie z czasem.
- Kości pozyskane w legalny sposób.
- Posiada certyfikat bezpieczeństwa użytkowania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż 20 tygodni od podpisania
umowy z Wykonawcą.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta na formularzu ofertowym (zamieszczonym poniżej) powinna zawierać ceny
brutto poszczególne części zamówienia oraz całość za dostawę.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- uzupełniona o dokumenty o których mowa w punkcie V.1.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
tomasz.ciecierski@gzowski.opole.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres:
ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole do dnia 06.11.2017r.
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2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.11.2017r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty, zostaną ogłoszone do godziny 15:00, dn. 07.11.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących oraz na stronie internetowej pod adresem
http://www.gzowski.opole.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: http://www.gzowski.opole.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert spełniających wymogi formalne na podstawie
ceny.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.gzowski.opole.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ciecierski pod numerem telefonu 602 650 288 oraz
adresem email: tomasz.ciecierski@gzowski.opole.pl
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FORMULARZ OFERTY
.....................................................
(miejscowość, data)

WYKONAWCA
..............................................................................
..............................................................................
(NAZWA FIRMY, IMIĘ, NAZWISKO, ADRES)

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole
tel. (77) 4 745 942
e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl

TELEFON/FAX......................................................
E-MAIL...................................................................

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr10/2017 z dn. 29.10.2017r. na usługę polegającą na dostawie
narzędzi chirurgicznych - dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza
Gzowskiego do zawodu Technik Weterynarii w Publicznym Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego, w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe
bliżej rynku pracy 2”.

Oferuję :
Lp.

3.

Wykaz sprzętów/pomocy dydaktycznych

Cena
brutto za
sztukę

Szkielet Kota (Felis Catus).
- Model na drewnianej podstawie, naturalnej wielkości.
- Model wykonany z naturalnych wypreparowanych kości.
- Zawiera ponad 230 kości.
- Zawiera wszystkie, nawet najmniejsze kosteczki.
- Nie żółknie z czasem.
- Kości pozyskane w legalny sposób ze zwłok.
- Posiada certyfikat bezpieczeństwa użytkowania.
- Dwa warianty do wyboru: zmontowany na sztywno lub umożliwiający
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elastyczne ruchy.
Wymiary:
Szerokość: 27 - 35 cm
Wysokość: 40 - 60 cm
Długość: 50 - 70 cm
Waga: 1,5 – 3 kg

4.

Prawdziwy Szkielet Świni (Sus scrofa)
- Model na drewnianej podstawie, naturalnej wielkości.
- Model wykonany z naturalnych wypreparowanych kości.
- Zawiera wszystkie, nawet najmniejsze kosteczki.
- Nie żółknie z czasem.
- Kości pozyskane w legalny sposób.
- Posiada certyfikat bezpieczeństwa użytkowania.

Cena łączna brutto .....................................................................................................................
Cena łączna brutto słownie..........................................................................................................
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

.........................................................................................
podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta
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