Szkoła Podstawowa nr 3
im. Henryka Brodatego w Złotoryi
ul. Wilcza 41
59-500 Złotoryja
Złotoryja 02.07.2021 roku

Znak sprawy 2222.1.2021

ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający :
Gmina Miejska Złotoryja, Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
NIP 694-15-66-116 – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja.
zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie remontu pomieszczeń stołówki w budynku
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi ul. Wilcza 41 w ramach
postępowania o wartości nie przekraczającej 130.000 złotych netto, do którego nie stosuje się
przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129)
2. Przedmiot zamówienia – Remont pomieszczeń stołówki szkolnej.
3. Termin realizacji zamówienia – do 25.08.2021 roku.
4. Okres gwarancji - 36 miesięcy.
5. Miejsce i termin złożenia oferty – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Brodatego
w Złotoryi ul. Wilcza 41 do 15.07.2021 roku do godziny 1200.
6. Termin otwarcia ofert – 15.07.2021 roku godzina 1300
7. Warunki płatności - przelew 30 dni.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Danuta Boroch, Waldemar Kraska
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
Załączniki:
- przedmiar robót
- wzór umowy
Danuta Boroch
/ podpis zamawiającego /

............................................................................................
/potwierdzenie odbioru data i podpis/

FORMULARZ OFERTOWY
....................................., dnia .....................
................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy/ Lidera konsorcjum)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. H. Brodatego w Złotoryi
ul. Wilcza 41
59-500 ZŁOTORYJA
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 130.000 złotych
oferujemy wykonanie zadania:
......................................................................................................................................................
przekładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zapoznaliśmy się z przedmiarem
robót oraz postanowieniami umowy i przyjmujemy warunki w nich zawarte. Zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
1. Oferta została złożona przez ..................................................................................................
................................................................................................................................................
(Podać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę, w przypadku konsorcjum nazwę i adres lidera konsorcjum)

................................................................................................................................................
2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami:
Cena ryczałtowa netto ……………………………. złotych
(słownie:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….złotych)
Cena ryczałtowa brutto ………. . ............................. złotych
(słownie:................................................................................................................................
........................................................................................................................................... zł)
w tym podatek VAT ..............% tj. ........................................................................złotych.
3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie nie później niż do 25.08.2021 roku
4. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego .
Wyrażamy zgodę na realizację faktur w ciągu 30 dni.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu
i terminie przez niego wyznaczonym.
7. Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki:
a) kosztorys ofertowy,
b) zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 1,

c) polisa a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.

................................ dnia ....................

...............................................
(podpis Wykonawcy

