
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ……1……/…2020…… 

 

1. Przedmiot zamówienia / nazwa 

„Remont sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu” 

Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej niż 30 000 

Euro jest prowadzone zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego. 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców, oraz 

publikowane na stronie internetowej Zamawiającego (www.sp46.pl) w zakładce „zamówienia 

publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych 

Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia jest remont sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. 

Marii Dąbrowskiej przy ul. Inowrocławskiej 19 w Poznaniu zgodnie z zakresem robót 

zamieszczonym w przedmiarze robót oraz projektem technicznym, który stanowi załącznik do zapytania 

ofertowego.  

3. Termin wykonania zamówienia 

…………20.08.2020 r………………………………………… 

4. Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty  

Oferta powinna zawierać poniższe dokumenty: 

a. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty 

b. kosztorys ofertowy  

5. Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie  

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 

bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

6. Proces i kryteria wyboru Wykonawcy 

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie 

posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym 

oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie 

prawo do sprawdzenia podanych informacji.  

Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru 

najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie cena za wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  



7. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia 

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz 

wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

Oferty prosimy przesyłać do 08.07.2020r. godz. 13.00 na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 46 

ul.Inowrocławska 19 

61-044 Poznań 

 

Oferta może być przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami i 

otrzymanie jej w każdej z tych form będzie liczone jako spełnienie warunku dotrzymania terminu 

złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji przed 

podpisaniem umowy pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej. 

8. Termin związania z ofertą 

Termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego 

na składanie ofert. Zamawiający może przedłużyć wymóg termin związania ofertą o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż kolejne 30 dni. O fakcie tym Zamawiający powiadomi Wykonawców, a ci 

podejmą decyzję, czy przedłużają ważność oferty.  

Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać 

załączona do umowy w oryginale. 

9. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert: 

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej 

ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań 

Faks 0-61 87-68-520     email: spnr46@sp46.pl 

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela:  

Katarzyna Drela tel. 0-61 87-68-520 e-mail: k.drela@o2.pl 

 

 

 

        Z poważaniem  

         mgr Tadeusz Badowski 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020 

 

Data: ………………………. 

                    

 

 

 

 

………………………….. 

Nazwa oferenta /pieczęć 

    

  

 

FORMULARZ OFERTY 

    

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………….r. na wykonanie …………………….,  

oferujemy wykonanie zamówienia - zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu na następujących 

warunkach:  

 

Dane składającego ofertę (wykonawcy) 

2.1. Pełna nazwa /nazwisko 

 

..………………………………………………………………

………………………………………………………..…. 

2.2. Forma prawna   
 

..……………………………………………………………… 

2.3. NIP 
 

..……………………………………………………………… 

2.4. REGON 
 

..……………………………………………………………… 



2.5. 

Dokładny Adres: ul. 
 

..……………………………………………………………… 

Miejscowość + kod pocztowy 
 

..……………………………………………………………… 

2.6. Województwo 
 

..……………………………………………………………… 

2.7. Tel. / faks 
 

.……………………………………………………………… 

2.9. email: 
 

..……………………………………………………………… 

 

2.10 

 

Nazwa banku i numer rachunku ..……………………………………………………………… 

2.11. 
Osoba upoważniona do podpisania 

umowy o wykonanie zamówienia ..……………………………………………………………… 

2.12. Osoba do kontaktu 
 

..……………………………………………………………… 

 

 

 

Cena zamówienia (przedmiot wyboru najkorzystniejszej oferty):  

 

Wynagrodzenie: cena netto ……………………………………….……………………..………………..zł  

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

                           cena brutto ………………………………………………………………………………zł 

                           słownie …………………………………………………………………………………… 

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

Okres gwarancji ………... miesięcy 

 



Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu 

ofertowym. 

Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania: 

 cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

 spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym, 

 uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, 

 uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej 

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

 posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi w zapytaniu ofertowym 

 zrealizuję przedmiot umowy w terminie …… dni od  dnia złożenia zamówienia. 

 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem 

fałszywych oświadczeń. 

 
 

 

Data : ……………………… 

 

 

Podpis osoby / osób składających ofertę mających uprawnienia do reprezentowania wykonawcy:  

 

…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


