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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 

Tarnów zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę mebli laboratoryjnych dla Instytutu 

Politechnicznego . 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją 

zawartą w załączniku nr 1. 

 Stół laboratoryjny        12 szt 

(opis - załącznik nr 1 pkt 1 , wymiary - załącznik nr 2)  

 

 Szafa dwudrzwiowa z nadstawką          2 szt 

(opis – załącznik nr 1 pkt 2 , wymiary – załącznik nr 3) 

 

 Stół laboratoryjny do pracowni komputerowej           6 szt 

(opis – załącznik nr 1 pkt 1 i pkt 3, wymiary – załącznik nr 4) 

 

  Krzesło            12 szt  

(opis – załącznik nr 1 pkt 4 , przykładowy wygląd – załącznik nr 5) 

.  

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 

„Zapytanie nr L.Dz./PRO-dzpz/ 782 /2019” do dnia 21 lutego 2019 roku do godz.  14.00 

w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A024 lub 

przesłać na adres mailowy: oferty@pwsztar.edu.pl 

2. Oferta winna zawierać: 

- cenę łączną (zł brutto) oraz ceny za poszczególne pozycje zamówienia 

- okres gwarancji na poszczególne pozycje zamówienia  

- termin realizacji całości zamówienia 

3. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

4. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium: 

- cena 100% 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6.  Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa,  

 projekt umowy  - załącznik nr 6. 
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 

tym finansowe od Zamawiającego. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316589  
 dr inż. Łukasz  Mik ;  E-mail:  l_mik@pwsztar.edu.pl   oraz  tel. 14 6316514 mgr inż. 

Mariusz  Świder; E-mail: m_swider@pwsztar.edu.pl . 
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