
Wyszków, 05.08.2021r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 1 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zgodnie z regulacją określoną art. 2 ust. 1 pkt 1.  

Zespół Szkół Nr1im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na: „Remont 
sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie” 
I. Informacje o Zamawiającym: 

Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie,  

reprezentowanym przez : Mariana Popławskiego- Dyrektora Zespołu Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Wyszkowie ul. Świętojańska 89, 07-200 Wyszków, na podstawie pełnomocnictwa Nr 37/2016 z dnia 

20 grudnia 2016 r., zwanym Zamawiającym 

Adres: ul. Świętojańska 89  07-200 Wyszków 

tel: (29) 74 254 27  

fax: (29) 74 254 27  

e–mail: zs1@zs1wyszkow.edu.pl   

NIP  762-18-58-125 

REGON 0002-01-916 

II. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:  

Marian Popławski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie  

ul. Świętojańska 89, 07-200 Wyszków 

tel. (29) 642 90 33  e-mail: mpoplawski@zs1wyszkow.edu.pl  

III. Przedmiot zamówienia, zakres zamówienia i termin jego realizacji 

1. Przedmiot zamówienia): 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie” 
 

2. Zakres zamówienia: 

Zakres robót obejmuje:  

1. Sprawdzenie jakości ślepej podłogi przed montażem płyt wiórowych.  

2. Położenie i mocowanie 2 warstw płyty wiórowej grubości 10 mm, wyrównanie powierzchni. 

3. Przyklejenie linoleum o grubości 4 mm w kolorze żółtopomarańczowym – boisko do piłki siatkowej. 

4. Przyklejenie linoleum o grubości 4 mm w kolorze granatowym – pozostała część powierzchni 

podłogi sportowej. 

5. Mocowanie istniejących tulei do zainstalowania słupków do siatki oraz bramek. 

6. Mocowanie listew przyściennych. 

7. Nanoszenie wg normy linii na powierzchnię podłogi sportowej. 

W zakres niniejszego zamówienia wchodzą: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje i dane będące w jego posiadaniu w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Płatność będzie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z protokołem odbioru końcowego, na konto Wykonawcy.  

3. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy - 25 dni.  

IV. Warunki i dokumenty wymagane od wykonawców: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) załączą oświadczenie, że prowadzą działalność gospodarczą; 

2) załączą niezbędne dokumenty potrzebne do należytego wykonania umowy  

V. Kryteria oceny ofert: 

cena 100% i termin realizacji zadania. 

VI. Termin składania ofert i metoda wyboru najlepszej oferty: 



ofertę należy złożyć wyłącznie pisemnie na załączonym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami i 

umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres wykonawcy, z dopiskiem 

Oferta dotycząca wykonania  

„Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie” 
1) ofertę należy złożyć w terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Nr1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie w sekretariacie 

szkoły, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na wyżej wymieniony adres (liczy się data wpływu 

do szkoły), 

2) oferta, która wpłynie do Zamawiającego po wskazanym terminie tj. po dniu 16 sierpnia 2021 r. po 

godzinie 14.00 zostanie zwrócona bez jej rozpatrzenia, 

3) otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godzinie 14.30, 

4) wybór najlepszej oferty będzie rozstrzygnięty przez Komisję powołaną przez Dyrektora szkoły. 

5) w przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach, przesłanych w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe będą wyższe od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację niniejszego 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który 

zaproponował najniższą cenę. W przypadku, gdy Wykonawca, który zaproponował cenę wyższą, niż 

w budżecie, nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z innymi 

Wykonawcami, 

6) zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od rozstrzygnięcia zapytania bez podania 

przyczyny. 

VII. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy informację o wyborze 

jego oferty jako najkorzystniejszej z podaniem terminu podpisania umowy. Informacja o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły. 

VIII. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie 

dopuszcza się do składania ofert częściowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2) Oferta musi zawierać kalkulację ceny wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w punkcie 

III niniejszego zapytania ofertowego. 

3) Cena powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować przedmiot zamówienia 

zgodnie z punktem III.  

4) Oferta Wykonawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz 

zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy. 

5) Oferta powinna  być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje powinny być wypełnione a w 

szczególności musi zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.  

IX. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. umowa (projekt) – załącznik nr 1 i załącznik do umowy- klauzula 

2. formularz ofertowy – załącznik nr 2 

3. opis zadania (SIWZ)- załącznik nr 3 

 

 

     

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

       Dyrektor Zespołu Szkół Nr1im. Marii     

                                                                                    Skłodowskiej- Curie w Wyszkowie 

 

 

 

 

 

 

 

 


