
Ostrowiec Świętokrzyski, 2020-05-26 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 

os. Ogrody 20 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Tel. 41 247 20 42, 41 247 20 44 

email: zsipp3@ostrowiec.edu.pl  

 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż drzwi aluminiowych (typu Apollo Cold 

P-C1 – System „zimny”, profil 51 mm) do stołówki w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3  

w Ostrowcu Świętokrzyskim (powierzchnia całkowita 2,8 m2 – szerokość 1380 mm, wysokość 2045 

mm, całkowity obwód 6,9 m); szklone szybą bezpieczną o powierzchniach 828 mm x 904 mm oraz 

828 mm x 791 mm, szyby typu 33.1; bez progu; wyposażonych w jeden zamek. Kolor profili COL-

01 – kolor standardowy wg palety RAL 9016M, kolor okuć COL-01 – kolor standardowy wg 

palety RAL 9016M. Zamówienie obejmuje również demontaż starych drzwi.  

2. Szczegółowy wykaz prac: 

a) demontaż starych drzwi i ościeżnicy,  

b) montaż nowych drzwi i ościeżnicy. 

 Okres gwarancji na w/w prace wynosi min. 24 m-ce. 

3. Opis wymagań: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

b) Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. Wskazane jest odbycie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu 

terminu z osobą wskazaną w zapytaniu. 

4. Kryteria oceny ofert 

a) Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena. 
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b) Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku 

VAT) za wykonanie usługi polegającej na wymianie drzwi w stołówce Zespołu Szkół 

i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim (demontaż starych,  

dostawa i montaż nowych drzwi).  

c) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi 

być podana w PLN cyfrą i słownie. 

d) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

e) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu 

kolumn i wierszy. 

f) Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy. 

g) Jeżeli wartość zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, którego 

cena ofertowa jest najniższa przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo 

unieważnienia postępowania. 

h) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

i) Wyjaśnienia na zadane zapytania staną się integralną częścią zapytania. 

j) Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą 

na okres przewidziany w zapytaniu ofertowym. 

k) Płatność nastąpi po wykonaniu prac na podstawie wystawionej faktury w ciągu 14 dni. 

 

5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 lipca 2020 roku. 

6. Termin i miejsce złożenia oferty 

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

zsipp3@ostrowiec.edu.pl, 

lub na skrzynkę podawczą e-puap: ZSiPPnr3OstrowiecSw/skrytkaESP,  

lub pocztą na adres:  

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 

os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

do 03 czerwca 2020 r. do godz. 13.00.   

b) W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za oferty złożone po terminie uważa się oferty 

doręczone Zamawiającemu po terminie określonym w pkt a. 

c) Ocena ofert zostanie dokonana 04 czerwca 2020 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony o godz. 12:30 na stronie BIP Zamawiającego. O wyborze oferty 

Oferenci zostaną również poinformowani telefonicznie.  
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d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

  

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:  

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pani Marta 

Dobrowolska – Wesołowska, dyrektor szkoły pod numerem telefonu 41 247 20 42.  

  

  

  

Wykaz załączników do zapytania ofertowego: 

1. Wzór oferty Wykonawcy, 

2. Wzór umowy. 

  

  

  



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 26 maja 2020 r. 

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

/nazwa Wykonawcy/ 

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

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

/dokładny adres/ 

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

 /telefon, e-mail/ 

OFERTA 

  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26 maja 2020 r. dotyczące zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych pn. 

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych do stołówki  

w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim  

wraz z demontażem starych drzwi 

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto .................... zł 

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

cena brutto .................... zł 

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

1. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia 

oraz przygotowania i złożenia oferty. 

2. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie 

uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały 

zakres rzeczowy zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zgadzamy się z przedstawionym w zapytaniu ofertowym terminem 

płatności oraz terminem realizacji zadania 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 



2. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług obejmujących przedmiot zapytania 

ofertowego. 

…………………………………………… 

(data i podpis osoby upoważnionej) 

  

  

  

  



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 26 maja 2020 r. 

  

Wzór Umowy  

  

Umowa zawarta w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu …………  z wyłączeniem ustawy 

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4 pkt.8 tej ustawy 

  

pomiędzy: 

a 

Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Martę Dobrowolską – Wesołowską, 

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,  

os. Ogrody 20 

NIP Gminy: 661-000-39-45 

zwaną Zamawiającym 

 a 

firmą: ……………………………………………………………………. 

 z siedzibą: ……………………………………………………………….. 

działającą na podstawie: 

NIP: ……………………………………………………………………… 

 reprezentowaną przez: ………………………………………………….. 

  

zwaną Wykonawcą 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

dostawy i montażu drzwi aluminiowych do stołówki w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 

3 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z demontażem starych drzwi.  



Szczegółowy wykaz prac: 

a) demontaż starych drzwi i ościeżnicy, 

b) montaż nowych drzwi i ościeżnicy.  

 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne 

do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie wykonywał cały przedmiot zamówienia bez udziału 

podwykonawców. 

5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

§ 2. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie Wykonawcy na miejsce realizacji robót. 

2) Odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi i normami, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

2) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi 

normami i posiadających stosowne atesty. 

3) Utrzymywania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy miejsca realizacji robót w 

należytym porządku. 

§ 3. 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Termin rozpoczęcia robót ……………… 



2) Termin zakończenia robót do 20 lipca 2020 r. 

§ 4. 

 Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot umowy, wymieniony § 1, określa się na 

kwotę ………………………….. złotych netto 

(słownie: …………………………………………………….. zł) 

VAT . ………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………….. zł) 

łączna kwota: ……………………………... złotych brutto 

(słownie: ………………………………………………………….. zł) 

2. Rozliczenie należności nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru całości przedmiotu 

umowy. W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu atesty 

na zastosowane materiały. 

  



§ 5. 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony rozliczą się na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wystawioną 

fakturę w okresie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy, po uprzednim 

dokonaniu ostatecznego odbioru. 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie roboty. Okres 

gwarancji wynosi 24  miesięcy od daty odbioru końcowego. 

2. Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji 

równej gwarancji udzielonej przez producenta. 

§ 7. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu.  

§ 8. 

 Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane polubownie. W 

przypadku nie osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 9. 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla Wykonawcy i 

zamawiającego. 

  

  

  

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                        

                                                                                                           WYKONAWCA 

  


