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NdtótKd'żWfb'oru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę odzieĘ
ochronnej i obuwia ochronnego dla Powiatowego Za|<|adu AkĘwności
Zawodowej w Łęcznej
ZałącznlkNr 2 do Zarządzenta Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowe go ZaL<ładu Aktywności Zawodowej
Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniZej 30.000 euro
1.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) I1ośći asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego
" wg CPV: 35113400-3, 18830000-6 została podana w zńączniku formularza
ofertowego (załącznlk nr 1 ).

2) Dowóz zakupionej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby
Zamawiającego, ł-ęczna 27-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt
Wykonawcy,

3) Zamawiający odinówi przyjęcia

dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku
jakości.
złei
4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwatancji na odzięż ochronną
oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.
5) Zamawiający dopuszcza możliwośćprzedstawienia w ofercie asortymentu
równoważnego (innego niż podany ,,z nazwy" pIzęz Zamawiającego w formularzu
ofertowym) pod warunkiem, iz oferowany asoĘment będzie o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz uĄńkowych.
6) Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego będzie
dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie
nie krótszym ntż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej
Zamawrującemu.
2.

3.

Wskazanie środków przewtdzianych na realizację zadaria w planie finansowym
Powiatowego Zal<ładu Aktlrvności Zawodowej w Łęcznej w danym roku
budZetowym ( dziŃ, rozdziń):
Dziń 85ż,Rozdział 85295, § 3020,numęr zadanta: 3.I fuódła finansowania: środki
z dzińalnościgo spod ar czej
Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zarnawiĄący skierował

5)

zapyianie ofertowe:
Firma FURORA, ul.. Nowy Świat 38,20-419 Lublin, biuro@furora.net.pl,
PHUP ,,ALA" Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, alabhp@gmail.com,
MRODEN Producent Odzieży Roboczej, ul. Droga Męczenników Majdanka 74J,20325 Lublin, biuro@mroclen.p1;
SUPON - Lublin Spółka z o.o., ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin, info@supon.p!,
JONAR Odzież do pracy, Kalinówka k/Lublina, ul, Malwowa}&, jonar@jonar,pl

4,

Wykaz uzyskanych ofert,

1)

2)
3)

4)

na kwotę brutto:

1) Firma Produkcyjno - Handlowa FURORA, ul. Nowy Świat 38,ż0-419 Lublin,

