
        Załącznik nr 2 
        do  Regulaminu udzielania zamówieo  
        o wartości nieprzekraczającej  
        wyrażonej w złotych równowartości 
        kwoty 14 000 euro 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na realizację zadania: Wymiana oświetlenia w pracowni w Gimnazjum w Wygnanowie na potrzeby 

zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „EKOTEAM” w Gimnazjum w Wygnanowie”. 
 

I. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna byd złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścid nazwę oraz 
adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania: 
„Wymiana oświetlenia w pracowni w Gimnazjum w Wygnanowie”. Oferta powinna zostad 
napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmowad całośd 
zamówienia określonego przez Zamawiającego.  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana oświetlenia w pracowni w Gimnazjum w 
Wygnanowie na potrzeby zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „EKOTEAM” w 
Gimnazjum w Wygnanowie”. 
 
Zakres prac do wykonania:  
1. Demontaż starych świetlówek wraz z oprawami. 
2. Dostawa i montaż nowych świetlówek wraz z oprawami. 
 
Dostawa materiałów obejmuje: 
1. oprawa świetlówkowa z elektronicznym statecznikiem 2x36W: 

- korpus wykonany z blachy tłoczonej, 
- klosz transparentny, 
- klasa szczelności co najmniej IP20, 
- 12 szt., 

2. świetlówka T8, z trzonkiem G13 36W – 24 szt., 
 

Dodatkowe wymagania: 
1) Termin realizacji zamówienia: 10 października 2013 r. – wymagany. 
2) Gwarancja min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia 

 
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami: 

Najniższa cena, kryterium wagowe: 100% 
 

IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyd do niej następujące dokumenty: 
1. Wypełniony formularz ofertowy. 
2. Parafowany egzemplarz projektu umowy. 

 
V. Opis sposobu obliczania ceny: 

W cenę oferty należy wliczyd wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem 
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 
 

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres 
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.  
 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 



Ofertę należy złożyd w terminie do dnia: 12 września 2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez 
Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania 
Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyd tylko jedną 
ofertę. Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę przed 
upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
 

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi 12 września 2013 r. godz. 10:30 w 
siedzibie Zamawiającego, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. B2. Osobą uprawnioną do 
kontaktów z Wykonawcą jest Pani Magdalena Jarzębowska, tel. 44 736-31-27. 
 

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty 
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest 
zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierad w swojej treści wszystkie 
elementy oferty Wykonawcy. 
 
 
        …………………………………….. 

        (data, podpis) 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Projekt umowy. 
 


