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                Wojnicz, dnia 12 kwiecień 2019 r.  
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem 
ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych 
 
 

Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu 

 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 
1. Przedmiotem zamówienia są „Dostosowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby 

sali lekcyjnej” w Szkole Podstawowej w Wojniczu”. 
 
2. Zakres prac określają przedmiary robót dołączone do niniejszego zapytania  

(załącznik nr 5). 
 

2. Termin realizacji zamówienia:  
 
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 31.07.2019 r. 
 
3. Okres gwarancji:  
 
Wykonawca udzieli 36 - miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania 
bez uwag protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.   
 
 
4. Warunki płatności:  
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego płatne będzie przelewem 
na  wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 30 dni od doręczenia przez Wyko-
nawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, sporządzanej po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego. 
 
 
5. Inne istotne warunki zamówienia:  
 
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.) i jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.  
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku oraz słownie. W razie rozbieżności pomiędzy zapisem cen liczbowo i słownie  
Zamawiający za wiążącą uzna cenę podaną słownie.  
3) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (waga – 100 %). 
4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem  
w zakresie robót objętych niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku  
wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej jedno zadanie o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu  
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego  
zapytania, 
5) Na ofertę składają się: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1, 
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b) oświadczenie dot. wymaganych uprawnień budowlanych wg załączonego wzoru – zał. 
nr 2, 

c) wykaz wykonanych usług – zał. nr 3, 
6) Na przesłanym do Zamawiającego -  formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę 
netto i brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.  
7) Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie  
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
8) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich. 
9) Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert;   
10) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaofe-
rowane w złożonych ofertach. 
11) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do 
Zamawiającego.  
12) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę 
przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 
13) Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela Pani Dorota Wełna 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu,  

numer telefonu: (14) 6790 019, adres email: sp.wojnicz@interia.pl 
 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia 
(odwołania ogłoszenia o zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia  
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia  
możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie  
z uprawnieniem określonym w art. 703 §1 KC.   

  
7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert   
 
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
3) Na kopercie z ofertą należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe w zakresie zadania:  
„Dostosowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby sali lekcyjnej” w Szkole Podstawowej  
w Wojniczu”. 
4) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, zapieczętowanej 
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do dnia 25.04.2019r.  
do godziny 12:30 w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego  
w Wojniczu, 32-830 Wojnicz, ul. Szkolna 10 w formie: pisemnej (osobiście, listownie).  
 
                                                                                            W imieniu Zamawiającego 

 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 
2. Oświadczenie dot. uprawnień – zał. nr 2 
3. Wykaz wykonanych usług – zał. nr 3 
4. Projekt umowy – zał. nr 4 
5. Przedmiary robót – zał. nr 5 

 

Otrzymują: 

1. wg rozdzielnika 
2. a/a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


