Zbąszyń, dnia 01.12.2017 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 61.ZSP.ZP.2017
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 montaż 2 sztuk tablic
bezpiecznikowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zbąszyniu.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest montaż tablic bezpiecznikowych – 2 sztuki.
Zakres robót planowanych do wykonania:
Wymiana tablic elektrycznych dla pionów i obwodów;
 demontaż istniejącej tablicy pionów (zasilanie WLZ tablicy ) i istniejących
obwodów elektrycznych;
 montaż tablicy pionów (zasilanie WLZ tablicy ) i obwodów elektrycznych;
 podłączenie pionów, podłączenie istniejących obwodów;
 sprawdzenie prawidłowości połączeń i opisanie obwodów.
I.
1.
2.

W celu rzetelnego przygotowania oferty jest możliwość dokonania wizji lokalnej na
terenie szkoły po wcześniejszym kontakcie z osobą uprawnioną.
Planowane roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Polskimi Normami.
3.

II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 27 grudnia 2017 r., przy czym jako
wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru
końcowego wykonanych robót.
Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
 cena: waga kryterium 100 %.
III.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
 formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;
 kosztorys ofertowy
V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
IV.

 być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT –
jeśli występuje;
 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).
VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 06 grudnia
2017 r. do godz. 1200 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, lub skanem w formie
elektronicznej na adres: spzbaszyn@interia.pl (w tytule e-maila wpisać: „oferta na
montaż tablic bezpiecznikowych”) lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:

 złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
VIII.

Termin związania ofertą: 14 dni, licząc od dnia ustalonego terminu składania ofert.
IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze oferty
najkorzystniejszej na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.
X. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.
XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Łukasz Woźny, tel. 68 3860785
...................................................................
(data, podpis kierownika referatu/jednostki)
Załączniki:
1)
Formularz oferty
2)
Kosztorys ofertowy

–
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załącznik nr 1
załącznik nr 2

