
 I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, 
ul. Prezydenta I. Mościckiego 22 / 24 

tel. (44) 724 52 34 fax. (44) 724 43 43  e-mail 1lo@1lo-tomaszow.com.pl 
 
                                                           

        Tomaszów Maz., 12.11.2019 r.  

    

                            LO.263.31.2019     

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY 

 Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego w związku z art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień 

Publicznych, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. 

zaprasza do składania ofert na: 

 

1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drzwi, tj.: zakup, dostawa i montaż drzwi 

wewnętrznych aluminiowych pełnych do pomieszczeń szatni szkolnych ( 2 szt.) oraz do magazynu 

sportowego ( 1 szt.) w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. 

 

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia obejmują:   

1. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę 

– 100% - cena   

2. Ofertę prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Wymiana drzwi w I LO” 

Osobiście w sekretariacie szkoły - pok. nr 8 

lub  

wysłać listownie na adres: 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego 

ul. Prez. I. Mościckiego 22/24 

97-200 Tomaszów Maz. 

lub mailowo na adres: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl 

  

3. Termin składania ofert mija    19.11.2019  o godz. 9:30 

4. Otwarcie kopert nastąpi dnia     19.11.2019 o godz. 10:20 w pokoju nr 1. 

5. Termin realizacji przedmiotu zapytania do dnia 29 listopada 2019 r. 

6. Wykonawca Zamontuje takie drzwi, które będą spełniały obowiązujące przepisy. 

7. Drzwi będą dostarczone na koszt Wykonawcy do miejsca ich wbudowania. 

8. Wykonawca we własnym zakresie pobierze wymiary.  

9. Produkt, o którym mowa w ofercie, powinien posiadać parametry techniczne, wymiary oraz wymagane 

atesty i gwarancję.  

10. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji 

oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w terminie 21 dni od zgłoszenia.  
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11. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt i narzędzia będą 

odpowiadać, co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o 

bezpieczeństwie i higienie pracy.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia produktu lub reklamacji i wymiany na nowy, 

jeśli okaże się, że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym lub jest 

wadliwy lub złej jakości. 

13. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto zakupu, dostawy i montażu drzwi zewnętrznych do 

budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz., przy ul. Prez. I. 

Mościckiego 22/24 wraz z obróbką, rozładunkiem i wniesieniem do budynku.  

14. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

15. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.  

16. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty. Wykonawcy, których oferty 

nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem I Liceum Ogólnokształcącego im. J. 

Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt przed 

terminem składania ofert, pod numerem tel. tel. 44 724 49 75 lub 509 054 165 p. Przemysław Robak. 

Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia z ofertą: 

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 

2. Podpisanie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę – 

zał. nr 2 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy 

2. Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Projekt zlecenia 

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Przed złożeniem oferty, zasadne jest, aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji 

zamówienia.    

      

       W imieniu zamawiającego 

              Dyrektor Ewa Męcina 


