
ZSZP4.261. .2017r       Rzeszów, 05.12.2017 r. 

Zapytanie ofertowe                                                                                                                       

na zakup  i dostawę  nowych książek, w ramach realizacji  programu Priorytet 3. 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 dla Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie. 

 

I .  ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Miasto Rzeszów  

Rynek 1 35-064 Rzeszów  

NIP 8130008613 Reprezentowaną przez Marię Balawejder- dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego  Nr 4 35-101 Rzeszów ul. Staroniwska 55 

Tel  (17) 748 24 50  

www.zszp4.resman.pl 

e-mail: sekretariat@zszp4.resman.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostarczenie nowych książek szczegółowo 

wyspecyfikowanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Termin realizacji dostawy:  dostawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dniu od dnia następnego po dniu  poinformowania wykonawcy o wyborze jego 

oferty.  

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA  OFERTY: 

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

oświadczenie –załącznik nr 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Oferty należy  dostarczyć w jeden z poniżej określonych sposobów: 

1. drogą elektroniczną –na adres e-mail Zespołu sekretariat@zszp4.resman.pl 

2. listownie na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny  Nr 4 35-101 Rzeszów  

ul. Staroniwska 55 

3. osobiście w kancelarii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ul. Staroniwska 55  

35-101 Rzeszów  w terminie  do dnia 8 grudnia  2017 r. do godziny 13.00.  

Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do Zespołu.  Oferty które wpłyną po 

wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.   

V. KRYTERAI WYBORU OFERTY: 

Cena oferty (brutto) – znaczenie 100%. 

 

mailto:sekretariat@zszp4.resman.pl


 

VI. SPOSÓB PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

a)    na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie  

b)    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

 

VII. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: 

Otwarcie złożonych ofert zostanie dokonane w dniu 08.12.2017 r. a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej Zespołu 

znajdującej się pod adresem www.zszp4.resman.pl                                                                                 

 

Odrzuceniu podlegają ofert, które: 

a) zostały złożone po terminie  

b) nie spełniają wymagań merytorycznych, 

c) są nie zgodne z przepisami prawa. 

ZAŁĄCZNIKI: 

a)    Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia                                                                

b)    Załącznik nr 2  – formularz ofertowy  

c)    Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 

Maria Balawejder - Dyrektor  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie  

 

 

http://www.zszp4.resman.pl/

