
   

                                                     
GKR. 041.3.2013                                                                                   Wilków, 04.12.2013 r.

Działając  na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Gmina Wilków
zaprasza  do  składania  ofert  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  niniejszym  zapytaniu
ofertowym.

1. Zamawiający: Gmina Wilków
2. Przedmiot  zamówienia:   stroje  gimnastyczne  oraz  stroje  do  tańca  niezbędne  do

realizacji  projektu  „Wesołe  przedszkole  w  Wilkowie”  w  ramach  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

3. Termin realizacji zamówienia: 30.12.2013 r.
4. Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole w Wilkowie 
5. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
6. Kod CPV: 18412000-0
7. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
b) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo dokonania  zmian  warunków zapytania

ofertowego  w  uzasadnionych  przypadkach,  a  także  odwołania  oraz
zakończenia postępowania bez wyboru ofert,  w szczególności w przypadku,
gdy  wartość  oferty  przekroczy  wielkość  środków  przeznaczonych  przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

c) Zamawiając  dopuszcza  możliwość  przedstawienia  w  ofercie  asortymentu
równoważnego  pod  warunkiem,  iż  oferowany  asortyment  będzie  o  takich
samych  lub  lepszych  parametrach  technicznych,  jakościowych  oraz
użytkowych.

d) Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 14 dni po przedłożeniu
przez  niego  prawidłowo  wystawionej  faktury/rachunku  po  wykonaniu
zamówienia.

e) Wszystkie  podane  ceny  w  ofercie  powinny  być  cenami  brutto
uwzględniającymi koszt transportu do miejsca realizacji.

8. Sposób przygotowania ofert:  Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie
zgodnie  ze  specyfikacją  zamówienia.  Oferta  powinna  być  podpisana  i  umieszczona  w
zamkniętej kopercie, na której należy napisać „Wesołe przedszkole w Wilkowie”, lub wysłać
na adres  unia@wilkow.pl w postaci skanu w tytule maila wpisując „Wesołe przedszkole w
Wilkowie”.

9.Miejce i termin składania ofert: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków bądź
wysłać  na  adres  unia@wilkow.pl.  Termin  składania  ofert  do  18.12.2013 r.  W przypadku
składania  ofert  przez  firmę  kurierską  bądź  pocztową  liczy  się  data  wpływu  do
Zamawiającego.

10. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 19.12.2013 r.
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11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zakres 1, zakres 2)
12. Osoba do kontaktu: Tomasz Kin 77/4195514 wewn. 23
13. Specyfikacja zamówienia:

                                                                    
LP Nazwa Opis Ilość Cena brutto
Zakres 1
1

Zestaw do tańca
Dziewczynki:

- Spódniczka do tańca, w obwodzie

pasa wszyta gumka, z falbankami,

92%  bawełna  8%  elastan.  Kolor

różowy.

 - t-shirt/body gimnastyczne

t-shirt:  bawełna 100%,  podwójne

szwy  na  szyi,  w  pasie  i  na

rękawach, kolor biały lub

body:  min.  90%  bawełny,  kolor

czarny

Chłopcy:

-  Spodnie  sztruksowe

(dekatyzowane), w obwodzie pasa

wszyta  gumka,  100%  bawełna,

kolor czarny

-  t-shirt  bawełna 100%,  podwójne

szwy  na  szyi,  w  pasie  i  na

rękawach, kolor biały.

Rozmiary  będą  podane  w

momencie  zamówienia.  Grupa

wiekowa 3-6 lat

Dziewczynki - 18

kpl.

Chłopcy  –  19

kpl.

Zakres 2
2

Zestaw do 
gimnastyki

-  t-shirt  bawełna 100%,  podwójne

szwy  na  szyi,  w  pasie  i  na

rękawach, kolor biały.

-  krótkie  spodenki  92  % bawełna

8%  elastan,  na  gumce,  boki

zaokrąglone,  wykończone

lamówką.

Rozmiary  będą  podane  w

momencie zamówienia.

Grupa wiekowa 3-6 lat.

37 kpl.
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