
Nędza, dnia 16.11.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zakup 2-4 szt. szaf metalowych 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

ul. Jana Pawła II 41a/1 

47-440 Nędza 

tel. 32 4102050 

e-mail: ops_nedza@pro.onet.pl 

  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest biurowa szafa metalowa ze schowkiem na akta i dokumenty 

(4szt.) z dostawą do siedziby Zamawiającego. 

  

III. WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA: 

1. wymiary ok. 1990 x 1200 x 435 

2. gwarancja 5 lat  

3. Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. minimum 0,7 mm 

4. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa 

sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym, 

5. możliwość przechowywania dużej ilości dokumentów i bezpieczeństwo; 

6.  4- 5 przestawnych półek (5 przestrzeni na segregatory) 

7. uchwyt obrotowy z zamkiem, zamykana na klucz lub szyfr 

8. udźwig każdej półki minimum  50 kg 

9. kolor do uzgodnienia; 

10. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. 

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.11.2021 r. do godz. 14.00 

V. KRYTERIUM WYBORU: 100 % CENA 

VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy i powinna być podpisana przez osobę 

upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone 

czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową. Oferent może 

przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny 

ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 



 

  Ofertę należy składać osobiście, na adres mailowy ops_nedza@pro.onet.pl lub pocztą 

w zaklejonych oznakowanych kopertach na adres Zamawiającego: - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nędzy ul. Jan Pawła II 41a/1. 

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do uzgodnienie przy podpisaniu umowy nie 

dłużej jednak niż 8 tygodni od podpisania umowy. 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje GOPS w Nędzy do 

złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli osoba 

do kontaktu : Renata Bienia, tel. 32 4102050 , adres mailowy: gops_nedza@pro.onet.pl . 

 

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nędzy 

 

 

  


