
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 16 / 2014 

z dnia 13.11.2014 r.  

 

      

                          Katowice, dnia 24.05.2016 

        

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT nr 2/2016 

Zespół Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego w Katowicach al. B. 

Krzywoustego 13  

z a p r a s z a 

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego o 

udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych prowadzonym 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych wprowadzonym zarządzeniem nr 

16/2014 z dnia 13.11.2014r  o wartości wyłączającej stosowanie przepisów  ustawy Prawa 

zamówień publicznych, 

na zadanie p.n. „ Remont 4 szatni szkolnych na parterze budynku ZSZ im. R. Mielczarskiego 

w Katowicach”. 

 (krótki opis przedmiotu zamówienia)  

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

2. Termin wykonania zamówienia:   27.06.2016 – 28.07.2016 

3. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy, wykonany 

zgodnie z przedmiarem robót (stanowiącym zał. nr 2) oraz polisę ubezpieczeniową OC 

i aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 



działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji. 

2. Oferta może być złożona: 

a) pisemnie, w jednej zamkniętej kopercie*,  

b) faksem na numer*  32/254 36 50; 32/ 254 30 48 

c) e-mailem na adres*  administracjazsz@tlen.pl 

 

UWAGA: 

 

Na kopercie* / faksie* / w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, 

nazwę i adres wykonawcy oraz napis:  

Oferta cenowa na : „ Remont 4 szatni szkolnych na parterze budynku ZSZ im. R. 

Mielczarskiego w Katowicach”. 

 

 

4. Miejsce składania ofert:  

1) pisemnie w  siedzibie Zamawiającego (sekretariat) al. B. Krzywoustego 13, w 

Katowicach  

2) faksem na numer* 32/254 36 50; 32/254 30 48 

3) e-mailem na adres* administracjazsz@tlen.pl 

 

5. Termin składania i otwarcia ofert:     

do dnia 06.06.2016 do godz. 10:00 ; 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100 % 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Pan/Pani Małgorzata Floriańska 

Telefon: 32/ 254 30 48; 32/254 36 50 wew. 26   e-mail  administracjazsz@tlen.pl 
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7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieści na str. 

internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej 

oferty i przekaże drogą elektroniczną lub telefonicznie do Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, zaproszenie do podpisania umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

8. Warunki płatności:  przelew bankowy płatny w ciągu 21 dni na konto podane przez 

Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

Małgorzata Floriańska                      Jacek Kałuża 

      Opracowała                   Dyrektor Szkoły 

 

W załączeniu: 

1. formularz oferty - załącznik nr 1 

 

2. Przedmiar robót – załącznik nr 2 

3. Wzór umowy – załącznik nr 3 


