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ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr 

I. Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne
                    44-238 Czerwionka – Leszczyny ul. Przedszkolna 1

II. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie modernizacji instalacji wody pitnej  

w budynku  Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według:

-  Załącznika nr 1 (projekt budowlano wykonawczy modernizacji instalacji 
wody pitnej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych)
- Załącznik nr 2 (kosztorys ofertowy)
- Załącznik nr 3 (rys. 1, rys. 2, rys. 3)

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

III. Termin i realizacja zamówienia:
Termin wykonania zamówienia od 05  lipca 2018r. do 20 sierpnia 2018r. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę w oparciu o Przedmiar Robót. Ofertę należy 
przedstawić w formie kosztorysu ofertowego stanowiącego wycenę wszystkich 
pozycji otrzymanego przedmiaru robót. Oferta powinna być opatrzona pieczątką 
firmową, posiadać datę sporządzenia, adres oferenta, numer telefonu i NIP oraz 
ma być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Przed przygotowaniem oferty wykonawca winien zapoznać się z warunkami 
wykonania robót na obiekcie. Wszelkie wątpliwości należy uzgodnić z 
projektantem przed złożeniem oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub 

dostarczona osobiście w zaklejonej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe 
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modernizacja instalacji wody pitnej” do sekretariatu Zespołu Szkół 
Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1

2. Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2018r. o godz. 12.00.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.zss-leszczyny.pl/

VI. Ocena ofert:
- ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 czerwca 2018r. o godzinie 12.30
- o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zainteresowani zostaną 
powiadomieni telefonicznie.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się:
Dodatkowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr telefonu 
32 4312991.
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