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ul. Sobieskiego 22 

42-700 Lubliniec 

ZS.KA.361-05/17     

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu zaprasza do udziału 

w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro prowadzonym 

w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na : 

„ Remont sali biologicznej” 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie robót remontowych  - szczegółowe dane są zawarte w formularzu cenowym -  

załączniku nr 1 

II.       Termin wykonania : 

Termin rozpoczęcia prac: 03.07.2017 r. 

Termin zakończenia prac: 11.08.2017 r. 

1. Płatność będzie następowała na podstawie faktury końcowej. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez 

strony. 

III.  Ocena oferty 

Jedynym kryterium oceny oferty jest jej cena. Zostanie wybrany oferent, który zaoferuje 

najniższą cenę. 

IV.  Przygotowanie oferty 

Ofertę należy: 

a) złożyć w terminie tj. do 16.06.2017 r. do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Remont klasy biologicznej ” na adres Zespołu Szkół nr 1 im. Adama 
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Mickiewicza w Lublińcu, ul. Sobieskiego 22, lub przesłać e-mail na adres 

zp@mickiewicz.net.pl 

b)  oferta jest ważna jeżeli wpłynęła do sekretariatu w wyznaczonym terminie i spełnia 

wszystkie wymogi formalne, 

c) warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do tego 

zapytania, 

d) oferta musi zawierać nazwę i adres firmy, cenę brutto całości zamówienia, okres 

gwarancji, oświadczenie o akceptacji wzoru umowy. 

V.          Gwarancja:  

Gwarancja na wykonane roboty wynosi 24 miesiące. 

VI.   Dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:  

1. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

oferenta). 

VII.   Kontakt z wykonawcą 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela pani 

Ewelina Krawczyk - Ledwoń, tel. 34 351 14 33, e-mail: zp@mickiewicz.net.pl 

VII.        W zapytaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2. Zapewnią wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót, Polskimi Normami.  

3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót. 

4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,  

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

6. Złożą oferty i wymagane oświadczenia załączając kosztorysy ofertowe zgodnie      

z zakresem rzeczowym, po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów. 

Załączniki do zapytania                                                      

1. zał. nr 1 – formularz cenowy,  

2. zał. nr 2 – wzór umowy.                                               mgr Jadwiga Stroniewska  

                 Dyrektor Zespołu Szkół nr 1                                                                                        

       im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 
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