
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali 

gimnastycznej oraz malowanie linii boisk  Zespołu Szkół w Trzcianie 

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 Euro 

zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 30 000 € w Zespole Szkół w Trzcianie  

Zamawiający: Zespół Szkół w Trzcianie 

 36-071 Trzciana 168 

 Adres strony internetowej zamawiającego:  www.zst.itl.pl 

 Znak sprawy:   

I.  Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali 

gimnastycznej  oraz malowanie linii boisk.  

2. Za wykonanie zlecenia strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

 3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za  wystawioną fakturę w okresie 14 dni od 

dnia otrzymania faktury od Wykonawcy. 

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

II. Termin wykonania zamówienia. 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  29.12.2016 r.  

III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki:  

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

IV. Wraz z ofertą należy dostarczyć:  

1  Parafowany projekt umowy,    

2.  Oferta cenowa na renowację podłogi na sali gimnastycznej 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się w 95% kryterium ceny brutto, oraz w 5% 

gwarancją . 



V. Oferta  winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana 

w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.   

6. Termin składania ofert upływa dnia 17 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu 

Szkół w Trzcianie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

8. Otwarcie i ocena ofert nastąpi 15 minut po upływie terminu składania ofert w sekretariacie 

Zespołu Szkół w  Trzcianie, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu  

18 listopada  w siedzibie Zespołu Szkół w Trzcianie oraz na stronie internetowej pod adresem                        

: www. zst.itl.pl 

VI. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  

w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

VII. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: mgr  Zofia Draus – Dyrektor Zespołu 

Szkół w Trzcianie tel. 17 8514094   


