
ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Dane Zamawiającego: 

 

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie 

ul. Rzeszowska 10 

38-400 Krosno 

NIP 684-17-55-059 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

  

„Remont świetlików dachowych łukowych na budynku dydaktycznym C w Zespole Szkół  

Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie” 

 

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejących świetlików polegający na:  

 wymianie uszkodzonych łukowych elementów z poliwęglanu, 

 załadunek i wywiezienie uszkodzonych elementów z poliwęglanu, 

 montaż nowych łukowych elementów z poliwęglanu, 

 poprawa obróbek blacharskich wokół świetlików,  

 ustawieniem i rozebraniem rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

 zabezpieczeniem ścian wewnętrznych posadzek, drzwi, i wyposażenia szatni 

uczniowskich oraz auli przed ewentualnymi opadami deszczu, 

 posprzątaniem miejsca pracy, 

 wykonanie niezbędnych prac towarzyszących niezbędnych do wykonania podczas 

remontu świetlików. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku C 

w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie celem sporządzenia 

dokładnych pomiarów robót po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.  

 

3. Opis wymagań:  

 

a) Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 

b) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 

równą wartości oferty. 

 

4. Wykaz dokumentów: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej. 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 3 a, b. 

 

5. Kryteria oceny ofert 

  Ustala się kryterium najkorzystniejszej oferty: cena 70% 

  Szybki termin wykonania robót 30%        

 

 

6. Termin realizacji zamówienia  

 

W przedziale od 27.06.2022 rok do 31.07.2022 rok 

 

  



7. Opis sposobu przygotowania oferty 

a) Ofertę musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.  

b) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

c) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów. 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

8.    Termin i miejsce złożenia oferty 

a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane 

dokumenty na adres: zseio@elektryk.krosno.pl lub złożyć w formie pisemnej 

w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie ul. 

Rzeszowska 10,  (parter).  

b) Termin złożenia ofert do dnia 18.03.2022 rok. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż pięć dni od dnia 

wybory oferty najkorzystniejszej. 

c) W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej 

oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi 

warunek zawarcia umowy z oferentem. 

d) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram 

realizacji zadania. 

e) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych 

dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej 

podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy. 

 

Załącznik: 

 

 

1. Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



........................................ 
(pieczątka oferenta) 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……… dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. 

 

„Remont świetlików dachowych łukowych na budynku dydaktycznym C w Zespole Szkół  

Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie”  

 

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu 

ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej za cenę: 

netto ………………………………………………………. zł 

obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł 

cena brutto ………………………………………………… zł 

(słownie ……………………………………………………………………………..……………..) 

 

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

 

Na wykonane roboty, dostawy i usługi udzielamy 3 letniej gwarancji i rękojmi licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie Wykonawcy 

2. Kosztorys na wykonanie remontu 

 ............................................................ 
 (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  

uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

b) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się 

podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

c) W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

d) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne. 

 

Ponadto, oświadczam, że: 

a) Wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b) Dysponuję zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

c) Posiadam środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty. 

 

 

 

 

………………………. 
(data i podpis osoby upoważnionej) 


