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ZAPYTANIE OFERTOWE

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie Zwraca się z prośbąo przesłanie na
adres Komenda Miejska Państwowej StraĘ Pożarnej w Koninie 62
510 Konino
ul. Przemysłowa7 ofęrry cenowej na n/w umundurowanie tj:

Przedmiot umundurowania:
1. Koszulka PSP letnia - 274 szt.
2. Emblemat JRG - 10 szt.
3. Emblemat Znazwąmiejscowości- 10 szt.
4. Identyfikator imienny narzep -2 szt.
Wymagania techniczne:
o oferowane koszulki, emblematy wykonane z zachowaniem obowiązujących
warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozpotządzentem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
umundurowaniastrażaków Państwowej StlaŹy Pożamej (Dz.U. Nr 4 poz. 25 z2006 r.
zpoźn. zm.),
o wykonane zgodnie z Wymaganiami Technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9
Komendanta Głównego Państwowej Strazy Pożamej z dnia 5 lutego 2007 r.
,,W sprawie wzorców otaz szczegółowych wymagań, cech technicznych
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony
indywidualnej uż1tkowanych w Państwowej Straży PoŻanej" (Dz. U. KG PSP nr 2
z dnia 23 paŹdziemika 2009 r.),
. wszystkte użYte materiaŁy muSZą być w gatunku I'
. rozmiary powinny być zgodne z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta winna zawieraćz
- ofertę cenową zuwzględnieniem podatku VAT, podanie ewentualnego rabatu cenowego
uwzględniaj ąc wielkośó zamówięnia,
- termin rea|izacji zamówienia,
- koszty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwośćrezygnacji z częścilub całoŚci zamówienia.
oferty należy skladać w nieprzezroczystejo zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (opakowaniu)

w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Koninie do dnia 16 listopada 2015r.
Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 62 _ 5l0 Konin, ul. Przemysłowa 7, opatrzona
nazwą i dokładnym adresem składającego ofertę oraz powinna być oznakowana następująco:
Oferta na:
,,Zakup koszulek"
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Za|ącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Rozmiary:
Koszulka PSP zimowa
L.p.
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Identyfikator imiennv na rzep na nanryisko : ANDRZEJ SLIWKA
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