
                                          

 

   

 
 

 

      

                                                                
 
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 

 zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 
 

Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim 

tel./ fax 33 843 60 17     e-mali: biuro@dsiw.pl 

www.dsiw.pl 

 
      Rajsko, dnia 25.08.2011 r.  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  

„Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9  

 

ZAPRASZA  

 

 

do złożenia oferty na zabudowę korytarza w formie przegrody szklanej. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przegrodę należy wykonać ze szkła bezbarwnego, gr. 10mm. 

W skład przegrody wchodzą: 

- drzwi dwuskrzydłowe całoszklane, wahadłowe (wysokość drzwi nie mniejsza niż 2m). 

- naświetle górne, zamontowane na stałe. 

- uchwyty do otwierania ze stali nierdzewnej. 

- samozamykacze w posadzce.  

 

Rys. poglądowy korytarza wraz z zabudową: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie korytarza:  

 

 
Montaż zabudowy przed drugim otworem drzwiowym widocznym po prawej stronie. 

Zabudowa ma na celu wygłuszenie korytarza. 

 

2,48 m 

1,65 m 
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2. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia  

05.09.2011 r. do godz. 12.00:  

a) w siedzibie zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i 
Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9  

b) na nr fax: 33/ 843 60 17  

c) e-mail: biuro@dsiw.pl  

 

Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. Zamówienie będzie 

udzielone pisemnie.  

Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie będą 

rozpatrywane.  

O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia i naprawy powstałych w wyniku prac 

uszkodzeń ścian, sufitu i podłogi na własny koszt.  

4. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Ireneusz Kanik tel. 33/ 843 60 17, 607 212 356  

 

 
 Kryterium wyboru oferty: 100 % oferowana cena 

 Warunki płatności: przelew do 14 dni 

 

Załącznik:  

1) Formularz ,,Oferty".  

 

 


