Zbąszyń, dnia 04.07.2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 36.ZSP.ZP.2018
Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania
cenowego, zaprasza do składania ofert na montaż systemu przywoławczego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu systemu przywoławczego w budynku
Przedszkola w Zbąszyniu, pl. Wolności 13.
System przywoławczy ma być zamontowany w szatni (domofonowy panel sterowania z
mikrofonem) i w siedmiu salach przedszkolnych: 3 sale na parterze i 4 sale na I piętrze
(głośnik w każdej sali).
W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę
następujące składniki:
 szafka metalowa z zasilaczem buforowym - 1 szt.
 wzmacniacz monofoniczny 25 Wat – 1 szt.
 przedwzmacniacz mikrofonowy monofoniczny – 1 szt.
 domofonowy panel sterowania z mikrofonem pojemnościowym – 1 szt.
 instalacja głośnikowa 2 x 1,5 mm przewód w podwójnej izolacji 250 metrów
 kolumna głośnikowa wewnętrzna 15 watt/ 8 om – 7 szt.
 akcesoria montażowe: puszki, złącza, rurki, listwy natynkowe itp.
 prace instalacyjne.
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu z zamawiającym.
2. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do dnia 24 sierpnia 2018 r.
3. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględnić 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 należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 11.07.2018r. do
godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, drogą elektroniczną na adres:
spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: „oferta na system przywoławczy”) lub pocztą
tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360
Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Teresa Małycha tel. 68 3866085 lub 68 3860736

z poważaniem
Dyrektor ZSP w Zbąszyniu
Teresa Małycha

Załączniki:
1) formularz oferty

