Załącznik nr 4 do Regulaminu
Zam. Publicznych do 30 000 euro

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-393 Warszawa , ul. Siennicka, tel. 22 870 13 60 wew. 103, e-mail:sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 12.06.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg poniższego wzoru)
na dostawę spodenek gimnastycznych oraz koszulek T- shirt
o gramaturze 185g/m2. Na zamawianych koszulkach należy umieścić logo zamawiającego metodą haftu komputerowego (dwa kolory). Dodatkowo zamawiane koszulki w kolorze czerwonym muszą
posiadać na części plecowej napis „RATOWNIK” wykonany w kolorze białym metodą sitodruku i zwrotne przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@osir.waw.pl lub dostarczenie osobiste (pod
rygorem nieważności oferty) w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem „Odzież ochronna – koszulki, spodenki” i pieczątką firmową na
adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa. Osoba odpowiedzialna merytorycznie ze strony OSiR – Izabela Jagodzińska tel. 22 673 82 00 wew.
102

do dnia 12.07.2018 roku do godziny 10.00
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostarczenie koszulek T – shirt
w kolorze granatowym i czerwonym oraz spodenek gimnastycznych
w kolorze granatowym

......................................................................................................
OFERTA
1. Oferowana cena netto zamówienia

- ................ zł

2. Kwota podatku VAT

- ................ zł

3. Oferowana cena brutto zamówienia

- ................ zł

4. Okres udzielenia gwarancji

- ................ mies.

Załączniki:

1. Dane dotyczące oferenta:
nazwa oferenta………………………………………………………………………..….,
nr telefonu…………………………………………………………………………………,
adres e-mail……………………………………………………………………………….,
adres strony internetowej………………………………………………………………

Kontakt w sprawie zamówienia: Kierownik Pływalni Wodnik
p. Izabela Jagodzińska 22 673 82 00 w. 102, sekretariat@wodnik.waw.pl

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Zam. Publicznych do 30 000 euro

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia
L.P.

Nazwa towaru

j.m.

Ilość

1

2
Spodenki gimnastyczne z kieszeniami
bocznymi koloru granatowego wykonane z
mieszanki bawełny i tworzywa sztucznego
w pasie regulowane sznurkiem i gumką.
Roz. S – 3 szt., Roz. M – 20 szt., Roz. L –
35 szt., Roz. XL – 15
Koszulka T-shirt koloru granatowego wykonana z bawełny o gramaturze 185g/m2
z umieszczonym na przedniej lewej piersi
logo zamawiającego o wymiarach: szerokość 8 cm x wysokość 4 cm.(dwukolorowe)
Roz. M – 44 szt., Roz. L – 70 szt., Roz. XL –
60 szt., Roz. XXL – 21 szt.
Koszulka T-shirt koloru czerwonego wykonana z bawełny o gramaturze 185g/m2 z
umieszczonym na przedniej lewej piersi
logo zamawiającego o wymiarach: szerokość 8 cm x wysokość 4 cm.(dwukolorowe)
oraz z napisem koloru białego wykonanym
metodą sitodruku umieszczonym na środku części plecowej o wymiarach: szerokość
31 cm x wysokość 6 cm.
Roz. S – 5 szt., Roz. M – 23 szt., Roz. L –
35 szt., Roz. XL. – 10 szt.
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4

1

2

3

Szt.

Szt.

Szt.

Nazwa
obiektu
5

73

Pływalnia
Wodnik
Pływalnia
Szuwarek

195

Pływalnia
Wodnik
Pływalnia
Szuwarek
Hala Saska
Hala Siennicka

73

Pływalnia
Wodnik
Pływalnia
Szuwarek

RAZEM:

Wartość
netto
6

Kwota
VAT
7

Wartość
brutto
8

