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DBI.7011.36.2018.AA 

 

Zmiana zapytania ofertowego  

z dnia 04.06.2018 r. 
 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej 

w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 

poz. 1579) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na 

realizację zadania Dostawa i montaż wyposażenia klubu dziecięcego w Nowogrodzie 

Bobrzańskim w ramach realizacji zadania pn.: ”Utworzenie i wyposażenie klubu 

dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim w ramach programu maluch +” 

 

I. Zamawiający:  

Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia klubu dziecięcego 

w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

Zamówienie zostało zmienione poprzez podzielenie jego przedmiotu na 4 niezależne części: 

I – Meble 

II – Akcesoria łazienkowe 

III - Pomoce opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne / Wyposażenie pozostałe 

IV – Elektronika 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi zmieniony Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania przedstawiający zestawienie wyposażenia wraz z specyfikacjami. 

Postępowanie jest prowadzone w systemie ofert częściowych zgodnie 

z powyższym podziałem. Oferty cenowe należy składać na każdą część 

osobno. Oferent może złożyć ofertę na wybraną część przedmiotu 

zamówienia lub na wszystkie części. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579
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III. Pozostałe: 

1. Wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z normą PN-EN 

2. Wymagane podanie ceny brutto 

3. Termin realizacji: 28.09.2018 r.  

IV. Zmieniono termin składania ofert do dnia: 10.09.2018 r. do godz. 10:00 

 

V. Ofertę cenową należy złożyć w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: 

– e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl  

 

VI. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto 

 

Osoba do kontaktu: 

A.Anacka – tel. 68 329 09 62-64 w. 125, adres e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Zestawienie przedmiotu zamówienia z podziałem na części 

mailto:a.anacka@nowogrodbobrz.pl

