
 
                                                                                                    Ruda Śląska, 18.1.2018 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej  

w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

I. Zamawiający 

Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 41-709, Ruda Śląska NIP 641-10-

05-769 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda 
Śląska Tel. 32-242-16-28; e-mail: tolstoj4@gmail.com. 

 

II. Podstawa prawna 
Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1579 z póź. zm.), ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 
 

III. Przedmiot zamówienia 

Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu - zestaw: teczka + notatnik + długopis z 

logotypami  projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów ZSP 

nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska. 

 

IV. Termin i miejsce dostawy zamówienia: 

 
Do 28.02.2018 r. 

 

V. Sposób i termin składania ofert 
1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia  26.1.2018 r.  w formie: 

a) E-mailowej  na adres e-mail: tolstoj4@gmail.com – powinna zostać opatrzona podpisem z nazwiska i 

imienia osoby reprezentującej  oferenta. 

2. Oferta powinna zawierać cenę brutto wraz z dostawą i terminem dostawy nie późniejszym niż 26.1.2018 r. 

 

VI.  Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1)  Cena oferowana -100%  

 
Zał. Nr 1 –  Formularz oferty 

Zał. Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia  

Zał. Nr 3 – Wzór umowy 

mailto:tolstoj4@gmail.com.

