
 

                               
Projekt konkursowy  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                         
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 
        

                                                                                       Rawa Mazowiecka dnia  24 listopada 2017 r   

 
                                                     Zapytanie ofertowe 
  
Na dostawę sprzętu AGD w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych dla 
powiatu rawskiego ”, zadanie 3 : Klub Seniora – Gmina Rawa Mazowiecka 
 
Gmina Rawa Mazowiecka na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) - zwanej ustawa pzp, 
realizując zasadę rozeznania rynku na zamówienia o wartości poniżej  20 tyś. PLN w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,               
zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia : 
kody CPV  :  
 -chłodziarki i zamrażarki   39711100-0  
- zmywarki do naczyń 39713100-4 
                                                                                                 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 
- 1 sztuka lodówka o wysokości ponad 165 cm i szer.54 cm do 60 cm., klasy  co najmniej A+ 
- 1 sztuka zmywarka o szerokości do 60 cm. 
- wymagana gwarancja na wszystkie urządzenia 24 miesiące 
- cena obejmuje koszty dostarczenia oraz zainstalowania urządzeń u odbiorcy 
- wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z zasadami uniwersalnego 
projektowania  
 

Kryteria oceny ofert :    Cena – 100 % 
Termin realizacji zamówienia do 27.12. 2017 roku  .  
Prosimy o składanie ofert cenowych    do dnia 08.12.2017 do godz. 10 ⁰⁰                      
w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka , Al. Konstytucji 3 Maja 32,pokój 203   
W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego prosimy kontaktować 
się z:  Anną Jakubiak tel. 46 8144241 
 
 
 
 



FORMULARZ OFERTOWY 
 
Dane Wykonawcy: 
 
………………………………………………………. 
 
……………………………………………………….. 
 
 

Tel: …………………………………………………e-mail: ………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………… 
 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczam, że oferuję następujący przedmiot 
zamówienia: 
 

- 1 sztuka lodówka o wysokości ponad 165 cm i szer.54 cm do 60 cm., klasy co 
najmniej A+,  za łączną cenę brutto ……………………………………………………… 
 
 
- 1 sztuka zmywarka o szerokości do 60 cm za łączną cenę brutto 
……………………………………………………… 

 
 
Oferuję realizację całości zamówienia, za łączną cenę brutto………….…………………… zł 
 
 
 (słownie…………………………………………………) 

 
                          
 
 
                                                                            ……………………………………………. 
                                                                                        Podpis dostawcy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


