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Zapytanie ofertowe 
dotyczy: dostawy szafeczek metalowych 

 

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.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę szafeczek 

metalowych  do  Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku ul 1 Maja 11 

NIP: 774-26-62-473 

tel. 24/2624015 

fax 24/2624015 

www.sp6plock.pl. 

e-mail: sekretariat@sp6plock.pl  

http://www.sp6plock.pl/


  

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa szafeczek metalowych z blachy 0,5 mm: 

1. Szafki schowkowe o wymiarach: 120cm szerokie, 180 cm wysokie,  z drzwiczkami zamykanymi na 

zamek w systemie klucza master  - 4 szt. ( skrytka o wymiarach: 30cm szer.,45 cm wysoka, 

50cm głęboka). Łącznie 64 szt. skrytek. 

2. Szafk1 schowkowe o wymiarach: szeroka 120 cm, 150 cm wysokie, z drzwiczkami zamykanymi na 

zamek w systemie klucza master  - 3 szt. ( skrytka o wymiarach: 30cm szer.,50 cm wysoka, 

50cm głęboka). Łącznie 36 skrytek. 

3. Szafka schowkowa o wymiarach: szeroka 90 cm, 180 cm wysoka, z drzwiczkami zamykanymi na 

zamek w systemie klucza master  - 1 szt. ( skrytka o wymiarach: 30cm szer.,45 cm wysoka, 

50cm głęboka). – 12 skrytek 

4. Szafki ubraniowe o wymiarach: 120cm szerokie, 180 cm wysokie,  z drzwiczkami zamykanymi na 

zamek w systemie klucza master  - 2 szt. ( skrytka o wymiarach: 30cm szer.,90 cm wysoka, 

50cm głęboka). Każda skrytka posiada jedna dodatkowa półkę, drążek z haczykami na ubrania. 

Łącznie 16 szt. skrytek. 

5. Kolorystyka szafek do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły  

6. Okres gwarancji na w/w/ prace - wynosi 24 m-c 

7. Termin płatności 14 dni od dnia otrzymania towaru. 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem na nr 24/262 40 
15, pocztą, e-mall,  kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 

im Druha Wacława Milke ul. 1 Maja 11 09-402 Płock. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana 30 kwietnia 2015 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli wartość zobowiązania 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego cena ofertowa jest najniższa przewyższa kwotę 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiającemu przysługuje 

prawo unieważnienia postępowania 

 

Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 



 

Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 10 sierpnia 2015r. 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Danuta Brudnicka 

Tel. 24/2624015 

e-mail: sekretariat@sp6plock.pl 

 

 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku 

 

Katarzyna Fabiszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 


