
 

Namysłów, 13.10.2017 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na:  

zakup i dostawę doposażenia 6 szkół podstawowych w trzech Gminach Powiatu 

Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach 

Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie 

kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w zakresie artykułów papierniczych. 

 

 Gmina Namysłów zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zakupu i 

dostawy doposażenia 6 szkół podstawowych w trzech Gminach Powiatu Namysłowskiego 

w ramach projektu partnerskiego „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych 

Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia 

ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

zakresie artykułów papierniczych.  

1. Zamawiający: Gmina Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów. 

2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia 6 szkół podstawowych 

w trzech Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego „Klucz do 

kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” realizowanego w 

Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie artykułów papierniczych. 

Wykaz asortymentu dla zamówienia znajduje się w  Załączniku nr 1 do 

zaproszenia do składania ofert cenowych 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 

▪ dostarczenie produktów spełniających minimalne wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówieniu.  



 

 

▪ dostarczenie produktów fabrycznie nowych, nieużywanych, w pełni sprawnych  

▪ dostarczenia produktów na koszt własny bezpośrednio do placówek oświatowych 

wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dniach od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 

▪ informowanie Zamawiającego o terminie dostawy, co najmniej na 1 dzień roboczy przed 

planowanym terminem dostawy. 

▪ okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych artykułów: 

atestów, certyfikatów lub innych dokumentów stwierdzający zgodność z 

obowiązującymi normami 

▪  oznaczenia w formie naklejki znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 

Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Opolskiego „Opolskie 

Kwitnące” dostarczonych produktów. 

 

Dostawa będzie realizowana na terenie poniższych placówek szkolnych: 

▪ Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Łączańska 1, 46-100 Namysłów 

▪ Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Kamienna 26, 46-100 Namysłów 

▪ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87 B, 46-100 

Namysłów 

▪ Zespół Gimnazjalno-Szkolny, ul. Kolejowa 3, 46-146 Domaszewice 

 

▪ Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki, ul. Szkolna 6, 46-112 Bąkowice 

▪ Szkoła Podstawowa im. Ostapa Dłuskiego, ul. Parkowa 4, 46-112 Dąbrowa 

 

4. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg Załącznika nr 2 do zaproszenia  

do składania ofert cenowych.  

 

 

 

 



 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

 Oferty prosimy wysłać elektronicznie na adres e-mail: marta.lorenc@namyslow.eu  

lub wysłać faksem na nr 77 410 48 41, a w tytule wiadomości należy wpisać: „ZAKUP I 

DOSTAWA DOPOSAŻENIA 15 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PIĘCIU 

GMINACH POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO W RAMACH PROJEKTU  

PARTNERSKIEGO „KLUCZ DO KOMPETENCJI W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO” do dnia 23.10.2017 r. 

6. Cena powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za 

realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


