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                            LO.263.32.2019     

 

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 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Remont instalacji elektrycznej w sali 18 oraz remont rozdzielnicy – 

opis prac zał. nr 6. 

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 „ Naprawa instalacji elektrycznej 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 20 grudnia 2019 r. 

6. Wykonawca we własnym zakresie zweryfikuje prace wyszczególnione w przedmiocie zapytania.  

7. Produkty, które zostaną użyte do naprawy instalacji elektrycznej, powinny posiadać parametry 

techniczne, wymiary oraz wymagane atesty i gwarancję zgodnie z polskimi normami i przepisami.  

8. 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.  

9. 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.  
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10. 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. 

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

zamówienia.  

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

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.  

13. 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. 

14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

- zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeśli wykaże, że: 

dysponuje osobą/osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia: 

a) Przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia stanowiące podstawę do wykonywania 

zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, bez 

ograniczeń, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające 

im wydane na mocy wcześniejszych obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do 

pełnienia w/w funkcji. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien przedstawić wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za pełnienie 

funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami    

 

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 
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3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – zał. nr 3. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy  

2. Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

4. Projekt zlecenia 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

6. Opis prac elektrycznych 

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

zamówienia. 

         

 

 

       

 

       W imieniu zamawiającego 

   Dyrektor Ewa Męcina 


