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Wodzisław Śląski, 14.11.2013 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II              
ul. 26 Marca 9 
44-300 Wodzisław Śląski 
tel. 32 455 23 58 
fax 32 455 23 58 
sp3@wodzislaw-slaski.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 6/2013 
( dotyczy demontażu i montażu okien) 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II 
ul. 26 Marca 9, 44-300 Wodzisław Śląski 
NIP: 647-21-29-253, REGON: 000729385 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontażu i montażu okien w budynku w ilości 

18 sztuk. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 - 9 sztuk 

 
 - 9 sztuk 

 
3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2013 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  

sp3@wodzislaw-slaski.pl , faksem na nr: 32 455 23 58,  poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na  adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. 26 Marca 9, 44-300 Wodzisław 
Śląski do dnia 21.11.2013 do godziny 11.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru 
przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie 
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  21.11.2013 o godzinie 11.30, a wyniki  i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim oraz na stronie internetowej pod adresem 
www.sp3.wodzislaw-slaski.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp3.wodzislaw-slaski.pl oraz BIP 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
  
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.sp3.wodzislaw-slaski.pl. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Sidorow pod numerem telefonu 32 455 23 58 oraz 
adresem email: sp3@wodzislaw-slaski.pl 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego. 

http://www.sp3.wodzislaw-slaski.pl/
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                                                                                                              Załącznik nr 1 

Formularz Ofertowy 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                            ……………………………………. 
                                                                                                                          miejscowość, data 

                                                    

Dotyczy: demontażu i montażu 18 okien w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

Wykonawca: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres firmy:………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:………………………………. Numer Fax:……………………………… 

Osoby uprawnione do reprezentacji. ……………………………………………………... 

 

 

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy realizację zadania   

    za : 

cenę ryczałtową netto ………………….(słownie złotych :………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………) +  

 

kwota podatku VAT (23%)...................................  

 

=  łącznie kwota  brutto……………………….  

       

(słownie złotych:…………………………………………………………………………) 

 

W załączeniu szczegółowa specyfikacja realizacji zadania 

 

2. Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia  zrealizujemy w terminie od dnia zawarcia   

     umowy do 31.12.2013r. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas określony w specyfikacji    

     istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się i przyjmujemy postanowienia zapytania ofertowego. 

5.  Udzielamy gwarancji minimalnej  – 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego.  

 

 

 

 

 

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

                                                                                               pieczęć i podpis wykonawcy 
 


