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 znak : NEURON / 48 / 10 / 2018   

 dotyczy  : zapytania ofertowego na smycze z karabinkiem 
                  

                                                      W związku z realizacją projektu dotyczącego celu 
programowego 3 – wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, 
obejmującego zadanie pn. XIX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych 
finansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000135/12/D oraz środków Gminy 
Dąbrowa Górnicza na podstawie umowy nr WKS.273.2018. zapraszam do składania ofert na 
wykonanie smyczy z karabinkiem. 

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.4.pkt.8.-ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2015.poz.2164) 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie oferty: 
1. Zadanie  obejmuje: 

 Wykonanie smyczy z karabinkiem wraz z nadrukiem jednostronnym o szerokości 20mm w ilości 
650 sztuk. Projekt nadruku dostarcza Zamawiający. 

2. Termin realizacji zamówienia : do 15 listopada 2018r 
3. Warunki płatności: przelewem 7-14 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy. Na wykonanie 

zlecenia zostanie zawarta stosowna umowa podpisana przez obydwie strony. Dopuszcza się 
możliwość dokonania przedpłaty na realizację zadania. 

4. Do składania ofert zaproszone są również spółdzielnie socjalne działające na podstawie ustawy z 
dnia 27.04.2006r o spółdzielniach socjalnych (Dz.U z 2006r nr 94.poz.651 z późn. zm.) 

5. Termin składania ofert upływa z dniem 29 października 2018r.Ofertę należy złożyć na druku 
zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego pisma w wersji elektronicznej na e-
mail: neuron01@o2.pl z informacją „oferta na smycze” 

6. Kryteria oceny oferty: cena 70%; wiarygodność oferenta 30% 
W przypadku zainteresowania realizacją w/w  zadania, zapraszam do złożenia oferty   
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 609 500812 w godz.  1000-1600. 
 
                                                                                                                    W imieniu Zarządu  
 
             
 
 
 
 
                                                                                                    
Załączniki : 
 

1. Druk oferty 
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