Zapytanie ofertowe - pacynki
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup materiałów edukacyjnych
zamieszczonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„Nowe możliwości – Nową szansą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny : KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Złożona oferta powinna zawierać: zgodnie z załącznikiem nr 1
• nazwę i adres oferenta,
• wartość oferty wyrażoną w kwocie brutto
Istnieje możliwość składania ofert częściowych
Termin składania ofert upływa 2 listopada 2011 r.
Przyjmowane będą oferty przesłane pocztą polską lub firmą kurierską na adres: Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu, Krusze, 05-240 Tłuszcz. Z dopiskiem w lewym
górnym rogu koperty - zapytanie ofertowe – pacynki, pocztą email na adres
projekt.krusze@wp.pl , w tytule - zapytanie ofertowe – pacynki lub osobiście w biurze
projektu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu .
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami :
100% - cena

Załącznik nr 1

OFERTA
Złożona:
GMINIE KLEMBÓW
NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów
KLEMBÓW, UL.GEN. F. ŻYMIRSKIEGO 38
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Nowe możliwości – Nową szansą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Program Operacyjny : KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnyc
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup
materiałów edukacyjnych przedstawiam następującą ofertę:
Imię i nazwisko/nazwa firmy
...........................................................................................................
Adres:
...............................................................................................................................................
Tel. kontaktowy:
..............................................................................................................................
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Pacynki
pacynki- żyrafa 3 szt, nosorożec,
lew, kameleon, wąż, czarownik,
małpa 4 szt,
Filemon Kot - pacynka 25cm,
Producent: Axiom
Chłopiec - pacynka
Pacynka chłopca w koszuli w kratę.
Producent: MU-Brno
Czerwony Kapturek bez koszyczka pacynka
Pacynka Czerwonego Kapturka.
Producent: MU-Brno
Myśliwy z małymi nóżkami pacynka

Cena brutto

uwagi
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Gajowy może wystąpić w bajce o
Czerwonym Kapturku.
Producent: MU-Brno
Babcia - pacynka czarna
Babcia (na przykład Czerwonego
Kapturka) ubrana w czarną sukienkę
i chustę.
Producent: MU-Brno
Królewicz Wendelin - pacynka bez
nóg
Pacynka królewicza w niebieskim
stroju i szlacheckiej czapce z
piórkami.
Producent: MU-Brno
Bonifacy Kot - pacynka 25cm
Ciemnogranatowy kot Bonifacy w
postaci pacynki na rękę.
Producent: Axiom
Pinokio - pacynka
Pinokio ubrany jest w biało-czarną
koszulę w kratę a na głowie ma
żółtą czapeczkę.
Producent: MU-Brno
Dziadek - pacynka
Dziadek w ubraniu w kratę i czapce.
Producent: MU-Brno
Królewna - pacynka
Pacynka królewny w różowej
sukience.
Producent: MU-Brno
Królowa Diana - pacynka
Pacynka królowej Betty w
czerwonej sukni.
Producent: MU-Brno
Wróżka północna - pacynka
Pacynka wróżki w granatowej sukni
w złote gwiazdy.
Producent: MU-Brno
Wskazane w nazwach pacynek firmy nie oznaczają obowiązku przedstawienia
oferty na nie, lecz służy to określeniu parametrów zamówienia.

