
 

 

Projekt pt.: „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Zarządzenie Nr 0050.121.2012 

Burmistrza Żelechowa 

z dnia 24 stycznia 2012 r.  

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na zakup wraz z 

dostawą dziecięcych strojów ludowych.  

 

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 

przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z planowanym zakupem wraz z dostawą dziecięcych strojów ludowych na kwotę poniżej 14.000 

EUR rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam insp. ds. zamówień publicznych i utrzymania infrastruktury. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 

 

Burmistrz Żelechowa 

 

/-/Mirosława Miszkurka 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.121.2012          Żelechów dn. 24 stycznia 2012r. 

Gmina Żelechów 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44 

NIP: 826-20-37-238 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy zakupu wraz z dostawą dziecięcych strojów ludowych, do realizacji projektu „Przedszkolak w 

świecie sztuki ludowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL/9.5.  

1. Nazwa i adres zamawiającego : 

Nazwa: 

Gmina Żelechów 

Adres: 

ul. Piłsudskiego 47 

Miejscowość: Żelechów 

Kod pocztowy: 08-430 

Telefon: 25 754 12 44 

Fax: 25 754 11 44 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Hanna Chudek 

Telefon: 25 754 10 33   

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dziecięcych strojów ludowych: 

1. 12 kompletów krakowskich strojów  dla dziewczynki (sukiennickich)  w rozmiarze 110-128 cm 

składających się z nast. elementów: gorset z czarnego aksamitu , wianek z 30 kwiatków, bluzka bawełniana, 

spódniczka bawełniana w kwiaty /w kolorach tła: białym, czerwonym, zielonym, szafirowym/, halka 

bawełniana, fartuch tiulowy, czerwone korale;   

2. 12 kompletów chłopięcych strojów krakowskich w rozmiarze 110-128cm składających się z nast. 

elementów: kaftan z sukna w kolorze granatowym, spodnie bawełniane, koszula bawełniana, czapka z sukna 

czerwonego z 3 piórami  

3. 12 kompletów góralskich strojów chłopięcych (podhalańskich) w rozmiarze 110-128 cm składających 

się z nast. elementów: portki z sukna, koszula bawełniana, kamizelka z sukna, kapelusz z piórem, 

4. 12 kompletów góralskich strojów dla dziewczynki (podhalańskich) w rozmiarze 110-128 cm 

składających się z nast. elementów: bluzka bawełniana z haftem fabrycznym, gorset  

z aksamitu /w kolorach: czerwonym, zielonym, miodowym, granatowym/  haftowany koralami i cekinami, 

spódniczka bawełniana w kwiaty w na białym tle, halka bawełniana z haftem fabrycznym, czerwone korale. 
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3. Wymagania w stosunku do wykonawców: 

Dostarczone stroje muszą być zgodne ze specyfikacją przedmiotu zamówienia. 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

 Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany przez Zamawiającego adres do dnia  

30 marca 2012 r. 

5. Kryteria oceny oferty: 

Oferowana cena. 

6. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w kopercie opisanej według 

wskazania poniżej: 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Napis: 

„Przedszkolak w świecie sztuki ludowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL/9.5. – oferta na zakup wraz z 

dostawą dziecięcych strojów ludowych.” 

7. Cena: 

Cenę netto i brutto należy podać liczbowo oraz słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną 

podaną liczbowo i słownie, decydująca jest cena podana słownie. 

8. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 07 lutego 2012 roku do godziny 16:00 w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08 – 430 Żelechów.  

- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Burmistrz Żelechowa 

/-/ Mirosława Miszkurka 

 

…………………………………… 

                   Podpis zamawiającego 
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FORMULARZ OFERTOWY   

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Nazwa dostawcy:  

Adres:  

NIP:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że cena ryczałtowa oferty dotyczącej zakupu wraz z dostawą dziecięcych 

strojów ludowych, do projektu „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL/9.5., wynosi: 

………………………………………………. zł netto (słownie: …………………………….. zł netto), 

…………………………………...............….. zł brutto, (słownie: ………………………… zł brutto). 

zgodnie z poniższą wyceną: 

lp Usługa: Jedn. Liczba 

jednost

ek 

Stawka 

jednostkow

a netto: 

Wartość 

netto: 

Stawka 

jednostkow

a brutto: 

Wartość 

brutto: 

1. krakowski strój 

dla dziewczynki 

(sukiennicki) 

komplet 12     

2. krakowski strój 

dla chłopca 

komplet 12     

3. góralski strój dla 

dziewczynki 

(podhalański) 

komplet 12     

4. góralski strój dla 

chłopca 

(podhalański) 

komplet 12     

RAZEM 

 

    

 

……………………………………………….  ……………………………………………. 

(miejscowość i data)                 (podpis) 

 

 


