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Rajsko, dnia 17.05.2011 r.             

     

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

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

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na dostawę rolet materiałowych wraz z dostawą i montażem.  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Rodzaj rolet  

 typ: mini – roleta wisząca z żyłką lub magnesem 

 tkanina: zaciemniająca w 100 %  

 1 opcja: z powłoką odbijającą promienie słoneczne  

 2 opcja: z powierzchnią podgumowaną 

 montaż bezinwazyjny – uchwyty  

 kolor: do wyboru przed złożeniem zamówienia  

2. Ilość i wymiary kwater okiennych okien D1siw5000xx 
a) Okno nr 1 - 5 szt. 

 wymiar z ramą okienną: 130 cm (wys.) x   102  cm (szer.) 

 wymiar od krawędzi listew przyszybowych: 119 (wys.) x 90cm (szer.)  

 wymiar szyby:  115 cm (wys.) x 85  cm (szer.) 

 

b) Okno nr 2 - 5 szt. 

 wymiar z ramą okienną: 130 cm (wys.) x   55  cm (szer.) 

 wymiar od krawędzi listew przyszybowych: 119 (wys.) x 39 cm (szer.)   

 wymiar szyby:  115 cm (wys.) x 43  cm (szer.)   

 

Schemat okien: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. Dostawa i montaż rolet w siedzibie biura Stowarzyszenia w Rajsku przy 

ul. Edukacyjna 9. 

 Okno nr 1  Okno nr 2 
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Wymagany termin realizacji zamówienia: 07.06.2011 r.  

Kryterium wyboru oferty: 100 % cena 

 

Warunki płatności: przelew do 14 dni 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 24.05.2011 r. 

do godz. 16.00: 

 

a) w siedzibie zamawiającego, t j .  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 

 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez jednego oferenta kilku ofert w różnych 
wariantach cenowych i/lub produktowych.  

  
Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. Zamówienie będzie 
udzielone pisemnie. 

 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie będą 
rozpatrywane. 

 

1. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Magdalena Zając tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752  

 

Istnieje możliwość wykonania pomiarów na miejscu montażu w godzinach pracy biura 

Stowarzyszenia (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00)   

 

  
W załączeniu: 
1) Formularz ,,Oferty". 
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