
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki   Juchnowiec Górny, dnia 01.07.2016 r. 

w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5 

16 – 061 Juchnowiec Kościelny 

tel. 857196678, 697011206 

e-mail: juchnowiec@wp.pl 

230.28.2016 

ZAPYTANIE CENOWE 

 Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

prosi o podanie kosztu realizacji zamówienia, które składa się z dwóch części: 

1. Szafki uczniowskie do szatni szkolnej – wysokie: 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

- ilość sztuk 

Cena 

netto  

za 1 szt. 

Cena 

brutto  

za 1 szt. 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Uwagi 

1. Szafki uczniowskie 

do szatni szkolnej 

z półką na książki 

(łącznie – po 4) 

– 4 szt. w kolorach: 

2 szt .- zielono - szare, 

2 szt. – czerwono - szare 

    wys.1800 mm  x 

szer. 600 mm 

x głęb. 350 mm 

 grubość blachy – 

0,8 mm 

wewnątrz dwie 

półki, haczyk 

i drążek na 

ubrania 

zamykane 

unikalnym 

zamkiem i kodem 

szyfrowym 

2. Szafki uczniowskie 

do szatni szkolnej 

z półką na książki 

(łącznie – po 6) 

– 5 szt. w kolorach: 

2 szt. – zielono - szare 

2 szt. – czerwono - szare, 

1 szt. – pomarańczowo – 

             szara 

    wys.1800 mm  x 

szer. 900 mm 

x głęb. 350 mm 

 grubość blachy – 

0,8 mm 

wewnątrz dwie 

półki, haczyk 

i drążek na 

ubrania 

zamykane 

unikalnym 

zamkiem i kodem 

szyfrowym 

Wartość razem 

 

x x   x 

2. Szafki uczniowskie do szatni szkolnej – niskie, z motywem graficznym 

(wzór do uzgodnienia) na dwa zestawy o długości 3,9 m każdy: 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

- ilość sztuk 

Cena 

netto  

za 1 szt. 

Cena 

brutto  

za 1 szt. 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Uwagi 

1. Szafki uczniowskie 

do szatni szkolnej 

z półką na książki 

(łącznie – po 4) 

– 4 szt.  
 

    wys.1400 mm  x 

szer. 600 mm 

x głęb. 350 mm 

 grubość blachy – 

0,8 mm 

wewnątrz dwie 

półki, haczyk 

i drążek na 

ubrania 

zamykane 

unikalnym 

zamkiem i kodem 

szyfrowym 



2. Szafki uczniowskie 

do szatni szkolnej 

z półką na książki 

(łącznie – po 6) 

– 6 szt.  
 

    wys.1400 mm  x 

szer. 900 mm 

x głęb. 350 mm 

 grubość blachy – 

0,8 mm 

wewnątrz dwie 

półki, haczyk 

i drążek na 

ubrania 

zamykane 

unikalnym 

zamkiem i kodem 

szyfrowym 

Wartość razem 

 

x x   x 

 

Termin realizacji zamówienia do 15.08.2016 r. Na oferty czekamy do 08.07.2016 r. do godz. 10.00.  

W cenie zmówienia należy ująć koszt transportu oraz montaż szafek. 

Wybrane zostaną oferty z najniższą ceną. 

Zobowiązuję się do realizacji zamówienia: w kwocie ………………. zł (brutto); 

słownie:……………………………………………………..………………………….. złotych (brutto). 

Zobowiązuję się do zachowania terminu realizacji zamówienia.  

 

 

 

……………………………………………                                                                                            
                          (pieczęć oferenta)                      

 

............................................................... 
                               (data, podpis) 
 

            Dyrektor 

                      Zespołu Szkół 

           im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

                 w Juchnowcu Górnym 

 

                Barbara Klimaszewska 


