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Zaproszenie do złożenia oferty w ramach realizacji projektu pn.: „Zwiększenie zasięgu 

systemu segregacji odpadów w gminie Prószków” dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie: 

 

„Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do book crossingu do zastosowania zewnętrznego 

wraz z montażem” 

 

ZAPROSZENIE  

 

W ramach procedury rozeznania rynku i wyboru wykonawcy Gmina Prószków 

zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do book crossingu do 

zastosowania zewnętrznego wraz z montażem.” 

 

I. Gmina Prószków , ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. opolskie, tel. 77 4013700, 

faks 77 4013711. 

 

II. Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do book crossingu do 

zastosowania zewnętrznego wraz z montażem. 

 

Minimalne wymiary urządzeń: 

- wysokość: 2,0 m; 

- szerokość: 0,8 m; 

- głębokość: 0,3 m. 

 

Szczegóły konstrukcji: 

 - materiał wykonania: drewno odporne na czynniki zewnętrzne (odpowiednio 

zabezpieczone); 

- nogi metalowe z możliwością przytwierdzenia do podłoża; 

- dach z gontu; 

- zamykana drzwiami przezroczystymi z jednej strony, a z drugiej przezroczysta witryna; 

- z doświetleniem wnętrza; 

- liczba półek: 6-8 szt. 

 

Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym 

 

III. Miejsce realizacji zamówienia – 2 lokalizacje wskazane przez Zamawiającego na 

terenie gminy Prószków. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.  

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Paweł Klimczak - Referat Gospodarki, tel.: 77 40 13 729 

 

VI. Sposób przygotowania oferty: 
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1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający w 

żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 

przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załączonym drukiem.  

Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową; 

 

3. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać 

warunkom niniejszego zaproszenia.  

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna obejmować całkowity koszt wykonania 

przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w 

zakresie umownym po stronie Wykonawcy, zgodnie z zaproszeniem i załączonym wzorem 

umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz powinna obejmować  podatki oraz inne 

należności publiczne.  

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

3. Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy składać do dnia 6 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim 

w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w pok. nr 17 (sekretariat).  

 

2. Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 

Prószków. 

 

3. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na „Zakup i 

dostawę 2 szt. urządzeń do book crossingu do zastosowania zewnętrznego wraz z montażem.”  

 

IX. Wybór oferty 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert Wykonawców, 

z uwzględnieniem najniższej ceny. 

 

Krzysztof Cebula 

/-/ 

Burmistrz 

Załączniki:  

1) Oferta 

2) Wzór umowy  


