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Pacyna, 04.12.2014 r.

, Zaqytanie ofertowe
Gmina PacYna I

09'541 PacYna, ut' Wyzwolenia 7
tel.24285 80 54

Zwracatny Się z proŚbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy

dydaktycznych oo.|,o*ud,ćniu zajęć dodatkowych z chemii w Gimnazjum im. Polskich

olimpijczykow w Pacynie *, ,u*u"l, projektu" pn. ,,Wyrówn;vanie szans edukacyjnych

uczniów poprzez dodańwe zajęcia.'*łu:ą"" |:*ł*d.:e 
kluczowe - Moja ptzyszŁośi,,

rcaIizowanego w 'ńu"n Priorytetu lxDziałńie q.t poóaz\ałania9.I,2Programu operacyjnego

Kapitał Ludzi ;,; z wszelkimi kosztami, & W szczegó|ności kosztami dostarczenia

przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakoŚci na dostarczony towar .

Wykaz pomocy dydaktycznych do prowadzenta zĄęÓ:

Chemia
l.Fenoloftaleina
2. Krzemian sodu
3. Nadtlenek wodoru
4. Paski wskaŹnikowe
5.Rozdzięlacz gruszkowy z kranem szklanym

6. Pipeta szklanawielomiarowa 5 ml

7. Pęseta końcowki okrągłe
8.Łyźeczkametalowa do spalania z kotnierzem

9. Zesta,w 10 próbówek okrągłodennych

ZłoŻona oferta powinna zw ter aÓ..

o Nazwę i opis oferenta,

o opis navtiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

o Wartość ofert (netto oraz brutto)

o Termin wainości ofert

Wskazane jest by oferta zaulięrałarównież inne, dodatkowe inforrriacje , np. warunki gwarancji,

dodatkowe funkcje dostawy , warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty ,

maksymalny czas realizacii' ^c^-.^^+^ r,,L nn,
oferta powinna byÓ spórz ądzona na papierze firmowym oferbnta lub opatrzona pLęczęclą

firmową posiadaĆ o'ń ,po,. ządzenia o.- po*inna byÓ podpisana pTzez ofęrenta. oferta

powinna byÓ przesłana za pośrednictwęrn poczty, kuriera bądź na adres e-mail:

ó swiata@p acyna.mazowsze. pl.

Termin składania ofert upłyńa w dniu 17 grudnia 2014 r, do godz. 13:00
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NARODOWA STRATEC IA 5PO] NOS

Wybórnajkorzystniejszejofertynastąpiwoparciuonastępującekryteria:
1. Jakość pomocy dydaktycznych
2. z$a"ose z oPisem

. 3. Cena PomocY dYdaktYczrtYch

W załączenirł wykaz pomocy dydaktycznych z opisem

-:,,:ń,?,*n

Proiekt systemowy wspÓłftnansowany przez IJnię Europejskqw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Lp Nazura oroduktu Opis produktu iIoŚc Cena

brutto
WartoŚc
brutto

Chemia
1 . Fenoloftaleina WskaŹnik do oznaczania środowiska

zasadowego 1% roztwor
alkoholowv 100 ml

1

2 . Krzemian sodu Roztwor ( szkło wodne ) 500 m| 1
3. Nadtlenek wodoru ok. 30% Woda utleniona, perhvdrol '1000 ml
4 Paski wskaŹnikowe Do szybkiego badan9ia pH roztwÓr (

zakres oH 0-14)
I
I

Ę Rozdzielacz gruszkowy z
kranem szklanvm

1

6. Pioeta szklana Wielomiarowa 5 ml 1
7. Peseta końcÓwki oołokraqłe Dłuoośc 160 mm 2
8. ŁyŻeczka meta|owa do

spalania z kołnierzem
4

o Zestaw 10 probowek
okraołodennvch

14x20 wykonanych ze szkła
borokrzemoweoo

1

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


