
 

Zadanie nr 2: Wyposażenie biura  
 

1) Krzesła obrotowe, siedzisko tapicerowane ( ekoskóra), wysokość krzesła ok. 80,00 
cm, wysokość siedziska min.. 45,00 cm., szerokość siedziska min. 50 cm, głębokość 
siedziska min. 45,00 cm , 4szt.   

2) Bindownica : rodzaj grzbietów : plastik, max. ilość jednorazowo dziurkowanego 
papieru 20 kartek A4, max. ilość oprawianych kartek: 510, dziurkowanie ręczne, 
pojemnik na ścinki miarka grzbietu  1szt.  

3) Laminator , max. szer. laminacji A3, max. grubość dokumentu z folią 0,5 mm, max. 
grubość folii 80-175 mic, czas nagrzewania 3-5 min., praca w technologii 
ogrzewanych wałków 1szt.. 

4) Gilotyna, podręczna gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru, 
jednorazowe cięcie do 8 kartek papieru 80g. , długość cięcia 32,00 cm, osłona 
zabezpieczająca, szablony formatów na blacie 2szt.,  

5) Tablica korkowa o wymiarach 60cm x 90 cm 4szt., 
6) Tablica z flipczartem wymiary 70cmx100cm 1szt. 
7) Pojemniki na pojedyncze ręczniki papierowe np. Mini Merida TOP 6szt. 
8) Pojemniki na papier toaletowy np. Mini Merida TOP 6szt. 

Zadanie nr 3: Wyposażenie pracowni ogrodniczej 
 

1) Kosiarka spalinowa do trawy z napędem na koła, z koszem szer. robocza 41 cm                

np. VIKING MB 443T lub nie gorsza  1 szt., 
2) Taczka ogrodowa metalowa o poj. min. 85 litrów 1szt., 
3) Grabie metalowe, oprawione ( 12-14 zębów o wysokości ok. 8 cm.) 4szt., 
4) Grabie plastikowe, oprawione ( 12-14 zębów o wysokości ok. 8 cm ) 4szt. 
5) Szpadel ogrodowy, metalowy, oprawiony o wym. 195x200mm 2szt., 
6) Sekator ogrodowy typu BP 50 PREMIUM GARDENA 8702 lub nie gorszy 1szt., 
7) Sekator do gałęzi typu 460 B-GW lub nie gorszy – 1szt.,  
8) Wiadra  plastikowe o pojemności  20 litrów 2 szt,  
9) Wiadra metalowe ocynkowane o pojemności   20 litrów 2 szt, 

Zadanie nr 4: Wyposażenie pracowni terapii ruchowej 
 

1) Rower rehabilitacyjny typu „ORBITEK” magnetyczny Eagle SG-911 Sapphire lub nie 
gorszy 1szt., 

2) Piłki – lekarska 3 kg wykonana ze skóry naturalnej 1 szt., piłka nożna wykonana  ze 
skóry firmy Select 2szt. piłka koszowa Spokey type 7- 2 szt., piłka ręczna select rozm 
nr.3 1 szt. 

3) Skakanki sznurkowe z drewnianą rączką min. 210 cm długości 5 szt.  
4) Zestaw do badmintona ( 4 rakietki, min. 3 lotki, siatka szer. ok. 0,5 m , dł. siatki ok. 5 

m, wysokość słupków 170 cm) 1szt. 
5) Ciśnieniomierz typu OMRON M3 1szt. 
6) Waga typu OMRON BF212.1szt. 



7) Apteczka pierwszej pomocy – ścienna przenośna apteczka przemysłowa K-20 1szt. 

    Zadanie nr 5: Materiały do terapii zajęciowej  
 
1) Kanwy- firmy Ariadna – wzór B-2016,2015, wzór E-5002, 5001, 5014, 5008, 5025, wzór 
F6012, wzór G -7001, 7000 
2) Nici firmy Ariadna- do szycia na maszynie domowej,13 kolorów po 1 szt. – biały, czarny, 
beżowy, żółty, niebieski, brązowy, pomarańczowy, zielony, szary, fioletowy, czerwony, 
różowy, bordo 
3) Igły do szycia na maszynie domowej Janome 525S – grubość 80 i 90 po 10 szt. 
4) Igły do szycia ręcznego:  

a) tępe do haftu krzyżykowego -20 szt. 
b) do filcowania na sucho – 3 grubości – po 3 szt.  
c) ostre do szycia ręcznego – 3 karnety 
d) cienkie do haftu koralikowego – 10 szt.  
e) igły do haftu gobelinowego 3 szt.  

5) Szpilki krawieckie ostre z plastikową główką – 3 op. po 100 szt 
6) Szpilki krawieckie krótkie i ostre  dł. 13 mm 250 gramów – 5 szt.  
7) Obcinarki do nici –szt.5 
 
Zadanie nr 6 Materiały biurowe 
 
1) Papier wizytówkowy A4 230g/m2–  6 paczek (po jednej paczce  kolory : zielony, żółty, 
bordo, ecru, różowy, srebrny)  
2) Papier do ksero A4, 80g/m2– 10 ryz białego, 1 ryza kolorowego  
3) Materiały dydaktyczne: mozaiki – mozaika gwoździków min 600 szt, mozaika ceramiczna 
( kamyki) 1kg,  
4) Nożyczki np. firmy Fiskars - różne długości:  
a) do cięcia precyzyjnego Functional Form 10 cm – 2szt. 
b) do cięcia papieru  15 cm – 1szt.   
c) krawieckie 21 cm 1szt. 
5). Ostrzałka do nożyczek Fiskars  -Clip-sharp szt1. 
6) Kleje  
a) wikol 0,25l  3 szt. 
b) biurowy magic 10 szt.  
c) polimerowy 0,5 litra – 3 szt. 
d) klej i lakier do decoupage 230  ml- 2 szt. 
7) Kredki ołówkowe – 2 opakowania 12 szt.  
8) Farby metaliczne w słoiczkach kolory: złoto, stare złoto, srebro, żółty, perłowy- po 1 szt.  
9) Farby konturówki w tubkach kolory : złoto, stare złoto, srebro po 2 szt. 
10) Farby akrylowe w tubkach kolory: biały, ecru, czerwony, bordo, jasny brąz, brunatny, 
zielony, żółty, niebieski po 1 szt.  
11) Bibuła marszczona – paleta kolorów – 20 różnych kolorów po 10 szt.  
12) Marakasy 2szt. 
13) Tamburyny 2szt. 
14) Kołatki 2szt. 
15) Miseczki plastikowe – 2,5 l – 5 szt.  
  
3.Termin realizacji: w terminie 7 dni od podpisania umowy  



 
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdym z zadań, zamawiający będzie kierował 
się kryterium : 
 
Cena – 100 % 
 
5. Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru  wraz z wypełnionym zestawieniem 
kosztów według podanego wzoru, 
2) kserokopię wpisu do właściwego rejestru uprawniającego do występowania w obrocie 
prawnym, 
3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta tj. z właściwego rejestru. 
Pełnomocnictwo musi być wystawione na reprezentanta wykonawcy i podpisane przez osoby 
do tego upełnomocnione. 
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej 
Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku  z realizacją 
zamówienia określonego w każdym z zadań opisanych w pkt  2 niniejszego zaproszenia do 
złożenia oferty w tym koszt dostawy. Cena musi obejmować podatek od towarów i usług.   
  
7.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej. 
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 8.10.2013r do godz. 12:00 w siedzibie  
Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, pok. 18 ( Biuro 
podawcze).      
 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy  oraz 
napis : „ Oferta na dostawę wyposażenia dla Filii w Czastarach ŚDS w Osieku - zadanie nr 
…… ”. Nie otwierać przed 8.10.2013r. godz. 12:30.      
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 
98-400 Wieruszów w dniu 8.10.2013r. o godz. 12:30, pokój  78  ( I piętro). 
 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 
upływem  wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Justyna Konieczna –            
tel.62 78 13 386 . 
 
9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze  oferty wybrany wykonawca będzie 
obowiązany podpisać umowę. O dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy wybrany  
wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 
 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie zakończenie niniejszego postępowania bez wybrania 
którejkolwiek ze złożonych ofert. 
 
W załączeniu: 
1) Wzór formularza ofertowego.    Wicestarosta 
2) Istotne postanowienia umowy.                                    Mirosław Urbaś     



Załącznik nr 1 do zaproszenia  
 

Formularz ofertowy 
 

 
.................................................................                     ................................., dnia ...................... 
( pieczątka wykonawcy, nazwa, adres,                         ( miejscowość)                       (data) 
tel., fax. ) 

 
OFERTA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia dla 

Filii w Czastarach Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku – zadanie nr …. . 
 

 
....................................................................................................................................................... 
      ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ) 
 
 
1.Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia : 
 
za cenę : 
 
Zadanie nr 1:  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu.  
 
Zadanie nr 2:  Wyposażenie biura  
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu.  
 
 
Zadanie nr 3: Wyposażenie pracowni ogrodniczej  
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu.  
 
Zadanie nr 4: Wyposażenie pracowni terapii ruchowej 
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu. 



 
Zadanie nr 5: Materiały do terapii zajęciowej  
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu. 
 
Zadanie nr 6: Materiały biurowe 
 
brutto ( z VAT)  .............................. zł – słownie - ..................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Szczegółowe zestawienie kosztów w załączeniu. 
 
 
2. Termin realizacji: w terminie 7 dni od podpisania umowy.   
 
3. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki realizacji zamówienia 
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 
zawartych w niej warunkach. 
4. Oświadczam, że spełniam wymagane prawem warunki do realizacji niniejszego 
zamówienia  
 
4. Załączniki: 
 
1) ........................................................ 
 
2) ........................................................ 
 
                                                                     .......................................................................... 
                                                                               (podpis i pieczęć wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik nr 1 do zaproszenia  
Wzory szczegółowego zestawienia kosztów dla poszczególnych zadań. 

 
Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 1: Dostawa sprzętu komputerowego wraz                    
z oprogramowaniem 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  z 
VAT ) 

1. Komputer przenośny ( laptop) 
np. typu DELL VOSTRO 
V2520 ( 51666007) , Dell 
V2520, przekątna ekranu: 
15,6 cali, procesor Intel Core  
i3 Mobile, i3-2348M, 
prędkość procesora 2,3 GHz,  
pamięć RAM : 4GB, 
pojemność dysku (HDD): 
500GB, system operacyjny: 
Microsoft Windows 7 Home 
Premium 64 bit., 
oprogramowanie Microsoft 
Office 2010 Home&Business 
lub nie gorszy, 

 1szt. 
 

 

2. Komputer przenośny laptop 
np. typu Lenovo G500, ( 59-
377573), procesor Intel Core 
i5-3230M, prędkość 
procesora: 2,6 GHz, pamięć 
RAM 4GB, dysk twardy 1TB 
HDD, karta graficzna 
8570M_2GB/DOS, przekątna 
ekranu 15,6 cali lub nie 
gorszy wraz z 
oprogramowaniem Microsoft 
OFFICE 2010 i systemem 
operacyjnym Windows 7 ( 32 
bit) 

 1szt.  

3. Komputer przenośny laptop 
np. typu Lenovo B590, 
procesor Intel Celeron Dual-
Core B830, pamięć RAM 
4GB, dysk twardy 320GB 
HDD z win 7 Home Premium 
64 bit. lub nie gorszy, 

 3szt.  

4. Mysz optyczna na kablu  5szt.  
5. Słuchawki typu asytouch lub 

esperanza  
 

 5szt.  

6. Urządzenie wielofunkcyjne (  1szt.  



funkcje : kopiowanie, faks, 
drukarka) np. typu HP 
LASERJET PRO 100 M175A 
lub nie gorsze  

7. Telefon /Fax Panasonic KX-
FT988PDB lub nie gorszy 

 1szt.  

                                                                                                     Ogółem  
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 2: Wyposażenie biura  
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  z 
VAT ) 

1. Krzesła konferencyjne 
obrotowe, siedzisko 
tapicerowane ( ekoskóra), 
wysokość krzesła ok. 80,00 
cm, wysokość siedziska min.. 
45,00 cm., szerokość 
siedziska min. 50 cm, 
głębokość siedziska min. 
45,00 cm 

 4szt. 
 

 

2. Bindownica : rodzaj 
grzbietów : plastik, max. ilość 
jednorazowo dziurkowanego 
papieru 20 kartek A4, max. 
ilość oprawianych kartek: 
510, dziurkowanie ręczne, 
pojemnik na ścinki miarka 
grzbietu 

 1szt.  

3. Laminator , max. szer. 
laminacji A3, max. grubość 
dokumentu z folią 0,5 mm, 
max. grubość folii 80-175 
mic, czas nagrzewania 3-5 
min., praca w technologii 
ogrzewanych wałków 

 1szt.  

4. Gilotyna, podręczna gilotyna 
biurowa z ręcznym systemem 
docisku papieru, jednorazowe 
cięcie do 8 kartek papieru 
80g. , długość cięcia 32,00 
cm, osłona zabezpieczająca, 
szablony formatów na blacie 

 2szt.  

5. Tablica z flipczartem 
wymiary 70cmx100cm 

 1szt.  

6. Tablica korkowa o wymiarach 
60cm x 90 cm 

 4szt.  

7. Pojemniki na pojedyncze   
ręczniki papierowe typu Mini 
Merida TOP 

 6szt.  

8. Pojemniki na papier 
toaletowy typu Mini Merida 
TOP 

 6szt.  

                                                                                               Ogółem  
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 



 
Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 3 Wyposażenie pracowni ogrodniczej  
 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  z 
VAT ) 

1. Kosiarka spalinowa do trawy 
z napędem na koła, z koszem 
szer. robocza 41 cm np. 
VIKING MB 443T lub nie 
gorsza 

 1szt.  

2. Taczka ogrodowa metalowa o 
poj. min. 85 litrów 

 1szt.  

3. Grabie metalowe, oprawione ( 
12-14 zębów o wysokości ok. 
8 cm.) 

 4szt.  

4. Grabie plastikowe, oprawione 
( 12-14 zębów o wysokości 
ok. 8 cm 

 4szt.  

5. Szpadel ogrodowy, metalowy, 
oprawiony o wym. 
195x200mm 

 2szt.  

6. Sekator ogrodowy typu BP 50 
PREMIUM GARDENA 8702  

 1szt.  

7. Sekator do gałęzi typu 460 B-
GW  
 

 1szt.  

8. Wiadra  plastikowe o 
pojemności  20 litrów 
 

 2 szt.  

9. Wiadra metalowe 
ocynkowane o pojemności   
20 litrów  
 

 2szt.  

                                                                                  Ogółem  
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 4:Wyposażenie pracowni terapii ruchowej 
 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  z 
VAT ) 

1. Rower rehabilitacyjny typu 
„ORBITEK” magnetyczny 
Eagle SG-911 Sapphire lub 
nie gorszy  

 1szt.  

2. Piłki –  
lekarska 3 kg wykonana ze 
skóry naturalnej 1 szt.,  
piłka nożna wykonana ze 
skóry firmy Select 2szt,  
piłka koszowa Spokey type 7- 
2 szt.,  
piłka ręczna select rozm nr.3 
1 szt. 
 

 
……… 
 
……… 
 
 
……… 
 
……… 

 
 

 

3. Skakanki sznurkowe z 
drewnianą rączką min. 210 
cm długości   
 

 5szt.  

4. Zestaw do badmintona ( 4 
rakietki, min. 3 lotki, siatka 
szer. ok. 0,5 m , dł. siatki ok. 
5 m, wysokość słupków 170 
cm)  

 1szt.  

5. Ciśnieniomierz typu OMRON 
M3  
 

 1szt.  

6. Waga typu OMRON BF212.   1szt.  
7. Apteczka pierwszej pomocy – 

ścienna przenośna apteczka 
przemysłowa K-20  

 1szt.  

                                                                                     Ogółem  
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 5: Materiały do terapii zaj ęciowej  
 
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Cena  

jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  z 
VAT ) 

1. Kanwy- firmy Ariadna – wzór 
B-2016,2015, wzór E-5002, 
5001, 5014, 5008, 5025, wzór 
F6012, wzór G -7001, 7000 
 

   

2. Nici firmy Ariadna- do szycia na 
maszynie domowej,13 kolorów 
po 1 szt. – biały, czarny, 
beżowy, żółty, niebieski, 
brązowy, pomarańczowy, 
zielony, szary, fioletowy, 
czerwony, różowy, bordo 
 

 13szt.  

3. Igły do szycia na maszynie 
domowej Janome 525S – 
grubość 80 i 90 po 10 szt. 
 

  
20szt. 

 

4. Igły do szycia ręcznego:  
a) tępe do haftu 

krzyżykowego -20 szt. 
b) do filcowania na 

sucho – 3 grubości – 
po 3 szt.  

c) ostre do szycia 
ręcznego – 3 karnety 

d) cienkie do haftu 
koralikowego – 10 szt.  

e) igły do haftu 
gobelinowego 3 szt.  

 

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

  

5. Szpilki krawieckie ostre z 
plastikową główką – 3 op. po 
100 szt 
 

 
….(opakownie ) 

  

6. Szpilki krawieckie krótkie i ostre  
dł. 13 mm 250 gramów – 5 szt.  
 

 
……… 

  

7. Obcinarki do nici  
 

 5szt.  

                                                                                                         Ogółem  
 
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 



Szczegółowe zestawienie kosztów zadania nr 6: Materiały biurowe 
 
 
Lp. 

Opis przedmiotu zamówienia Cena  
jednostkowa z 
VAT 

Ilość Cena pozycji              
( ilość x cena 
jednostkowa  z 
VAT ) 

1. Papier wizytówkowy 
A4 230g/m2–  6 paczek (po 
jednej paczce  kolory : zielony, 
żółty, bordo, ecru, różowy, 
srebrny)  
 

 6 paczek ( 250 
szt. w paczce) 

 

2. Papier do ksero A4, 80g/m2– 10 
ryz białego, 1 ryza kolorowego  
 

…….. 
…….. 
 

10 ryz 
1 ryza 

 

3. Materiały dydaktyczne: mozaiki 
– mozaika gwoździków min 600 
szt,  
mozaika ceramiczna ( kamyki) 
1kg,  
 

 
…….. 
 
…….. 

  

4. Nożyczki np. firmy Fiskars - 
różne długości:  
a) do cięcia precyzyjnego 
Functional Form 10 cm – 2szt. 
b) do cięcia papieru  15 cm – 
1szt.   
c) krawieckie 21 cm 1szt. 
 

 
 
 
……….. 
 
………… 
………… 

  

5. Ostrzałka do nożyczek Fiskars  -
Clip-sharp  
 

 1szt.  

6. Kleje  
a) wikol 0,25l  3 szt. 
b) biurowy magic 10 szt.  
c) polimerowy 0,5 litra – 3 szt. 
d) klej i lakier do decoupage 230  
ml- 2 szt. 
 

 
…….. 
……. 
……. 
……. 

  

7. Kredki ołówkowe – 2 
opakowania 12 szt.  
 

 2 opakowania po 
12szt. 

 

8. Farby metaliczne w słoiczkach 
kolory: złoto, stare złoto, srebro, 
żółty, perłowy- po 1 szt.  
 

 5 szt.  

9. Farby konturówki w tubkach 
kolory : złoto, stare złoto, srebro 
po 2 szt. 
 

 6 szt.  

10. Farby akrylowe w tubkach 
kolory: biały, ecru, czerwony, 
bordo, jasny brąz, brunatny, 
zielony, żółty, niebieski po 1 szt.  

 9szt.  



 
11. Bibuła marszczona – paleta 

kolorów – 20 różnych kolorów 
po 10 szt.  
 

   

12. Marakasy  
 

 2szt.  

13. Tamburyny  2szt.  
14. Kołatki  

 
 2szt.  

15. Miseczki plastikowe – 2,5 l   
  
 

 5szt.  

                                                                                  Ogółem  
 
 
 
………………………, dnia ……………                        …………………………………… 
        ( podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1.Termin realizacji : 7 dni od podpisania umowy. 
2. Koszt dostawy do SDS Filia Czastary i rozładunku ponosi Wykonawca. 
3. Kary umowne za niezrealizowanie zamówienia w terminie: 0,5 % ceny umownej 
brutto za każdy dzień opóźnienia   
4. Okres gwarancji zgodnie z gwarancją producenta. 
5. Termin płatności 30 dni 


