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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie placu rekreacji i zabaw o powierzchni      

273,68 m2 mieszczącego się na terenie dziedzińca szkoły.  

Zakres robót:  

- wymiana podłoża z użyciem koparko- ładowarki 

- przygotowanie terenu pod rabaty 

- montaż konstrukcji drewnianych 

- nasadzenie roślin 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie realizowane będzie do 30.10.2019 r.  

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:  

Wiedza i doświadczenie wykonawcze w okresie 3 lat, a jeżeli okres działania jest krótszy 

w tym czasie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu remontu 

i ocieplania budynku. 

3. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Spośród ofert Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najniższą cenę za usługę 

realizowaną przez osobę posiadającą doświadczenie zgodnie z punktami 3. 

1. Wykonawca za wykonanie zamówienia poda cenę brutto ( netto + podatek Vat ), która 

będzie służyła do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najniższą cenę 

przy spełnianiu wymagań opisanych w punktach1, 2, 3. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem oferty                         

do niniejszego zapisu. 

4. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 



4. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:, 

5.1.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie                              

z wymogami Zapytania ofertowego. 

5.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.5. Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie 

zapewniającej czytelność jej treści. 

5.6. Wszystkie strony oferty zawierając jakąkolwiek treść winny być podpisane 

lub zaparafowane przez Wykonawcę. 

5.7. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 

5. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 

Ofertę w formie pisemnej należy przesyłać do  30.08.2019 r. miejsce: Szkoła Podstawowa 

nr 89 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3 w Poznaniu, sekretariat                                       

w dni robocze, w godzinach pracy tj.9.00 – 13.00. oferty mogą być złożone osobiście 

przesłane emailem na adres: sp89@sp89poznan.edu.pl wraz ze skanowanymi 

załącznikami. 

Otrzymanie jej w każdej z tych form będzie liczone jako spełnienie warunku dotrzymania 

terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do 

dokumentacji przed podpisaniem Umowy pisemną Ofertę wraz z załącznikami, jeśli nie 

dostarczył jej wcześniej. 

6. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu 

z Wykonawcami: 

Arleta Kwietniewska, Specjalista do spraw administracyjno- finansowych 

 Zamawiający dopuszcza sposób powiadomienia Wykonawcy drogą elektroniczną. 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

                                                                                       Data i podpis dyrektora  

Załączniki: 

1.Formularz ofertowy. 

2. Wzór umowy. 


