
 

                                                                                                       Zbąszyń., 21.09.2017 r.  

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zbąszyniu 

ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania 

cenowego zaprasza do składania ofert na: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Odzież dla pracowników stołówki szkolnej w tym: 

 

a) damska bluza Greta-Karlowsky -   6 sztuk 

wymiary: 

 1 x XL, 

 3 x L, 

 2 x S  

b) damskie spodnie kucharskie Rachel C 071- Portwest - 6 sztuk o wymiarach; 

obwód bioder i długość spodni; 

 105/90 

 107/84 

 117/105 

 104/105 

 86/84 

 86/84 

c) czapka kucharska -  toczek PW 653- Premier – 6 sztuk. 

 

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

3 października 2017 r. 

3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:  

 Cena: waga kryterium  100% 

 

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:  

 formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania  

 

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

Cena wskazana przez  w ofercie musi: 

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje; 

b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 



Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się 

wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania 

ofertą). 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 27.09.2017 r.  do godziny 10:00.na piśmie w 

siedzibie Zamawiającego: ZSP w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń lub  na 

adres mailowy: spzbaszyn@interia.pl.  

b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie 

rozpatrywana. 

 

7. Termin związania ofertą: 14  dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 
 

 

8. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich 

wykonawców  - ogłoszenie na stronie: www.bip.zbaszyn.pl / zspz.zbaszyn.pl. 

 

9. Podpisanie zamówienia/umowy 

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu 

umowy. 

 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

 

Bogumiła Mataczyna,     tel. 695 032 545 

 

 

.................................................... 
(data,  podpis kierownika referatu/jednostki) 

 

Załączniki:  

Formularz oferty, 

  

mailto:spzbaszyn@interia.pl


   Załącznik do zapytania ofertowego 

...................................., ……………….. 

                                                                                                         (miejsce, data) 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

Zamawiający: 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego ………………………..…………..... 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

… ……………………………………… składam ofertę następującej treści 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę:  

netto...........................................................................................................zł  

VAT.......................................................................................................zł 

brutto..........................................................................................................zł 

(słownie złotych : ..................................................................................................) 

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym 

zamówieniem. 

3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 

 w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym 

przez zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do ……………………… . 

7. Termin związania ofertą: 14 dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

 

Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........,, e-mail  .......... .......... .......... 

  

Załączniki: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........                     

(data, czytelny podpis wykonawcy) 


