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Zaproszenie do złożenio oferĘ cenowej

Zapraszam do zllożenia of erty cenowej no wykononie zodonio: zoopotrywonie
jednostek oświotowych prowodzonych przez Gminę Busko - Zdrój oraz Zespofu obsfugi
Przedszko|i i 5zkół w Busku - Zdroju w chemiczne środki czystości oraz przedmioty
sllużqce do jej utrzymonio w roku 2oL4.

Celem zaproszenio jest vrt'onienie jednego podmiotu zoopotrujecego w/w jed-
nostki w środki i przedmioĘ utrzymonio czystości.

W t,vyniku zopytonio zostąnie Ęoniony of erent, który przedstowi of ertę nojko-
rrystniejszq ceRowo i zogworontuje jednocześnie odpowiednio, jokość sprzedowonych
orĘkutów.
Dodotkowe worunki uczestnictwo w zopytoniu ofertowym:
1) posiodonie iudostępnianieprzezoferento,nąterenie Buskq -Zdrojustctej elspozy-

cji, sktodu (hurtowni) lub sklepu, w którym eksponowone są Wszystkie oferowone
produkĘ, by przedstowiciele bezpośrednich nobywców, mog|i no miejscu obejrzeć
i vtlybroć pot rzebne orĘkĘ w orygino| nych o pokowon iach,

2) zopewnienie moż|iwości dowiezienio tronsportem włosnym oferentą do siedzib jed-
nostek zoopotrywony ch w t ęlszych i |ośc i zokup ionych ortykułów.

Wy|<az orĘkutów i przedmiotów zawlero dołączony do formu|orza ofertowqo
zdqcznik.Z zgoPatrzenio w systemie wie|okrotnych zokupów przeprowadzuych w okreś-
|onym w umowie okresie korzystotoby t2 jednostek oświotowych i Zespół.

Zapraszam zątem do przedstowienio swojej of erty cenowej.

ofertą winno być sporządzonąnązdqczonym druku (zotącznik nr t).Przedsto-
wione w nim ceny będą troktowone joko ceny obowiązując e w ewentuo|nie zowortej póź-
niej umowie.

of ertę na|eŻy złoŻyć w terminie do ?4 grudnio ?ot3 r., gdz. 9@, w siedzibie
Zespołu obsfugi Przedszko|i i Szkół w Busku - Zdroju, pok. nr 1.

otworcie of ert i negocjocj e cenoweodbędąsię 24 grudnio 2013 r. , godz. f .

Termin reolizocji zodonio - rok2Ot4.

Ząłqcznik|z
- formulqrz of ertowy,
- zestąwienie ortykutów i przedmiotów zokupu.
- wzór umowy.
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