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Gliwice, dnia 17.06.2021  r. 
Nr sprawy: ZSP7.21.1.2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art.2 ust.1pkt1) ustawy z dnia11 września 2019r .  

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.) 
Uzupełnić do zamówień powyżej 10 000 zł 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 
44-100 Gliwice; ul. Ligonia 36 
Tel/fax: 32 231 88 61 
Adres strony internetowej:www.sp10gliwice.pl/, adres e-mail: sekretariat@zsp7.gliwice.eu 
 
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 
 
Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Ligonia 36 W Gliwicach o zawory termostatyczne 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
  

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania o zawory termostatyczne na potrzeby Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 7 w Gliwicach. 

2. Szczegółowy opis zamówienia:  
         Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1 
 
 
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.  
 

1. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi złożyć wypełniony  
i podpisany druk „Oferta” – załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego 
 – w formie elektronicznej(email) lub tradycyjnej formie papierowej. 

2. Ponadto do oferty należy dołączyć : kosztorys ofertowy (wymienić właściwe dla danego rodzaju zamówienia) 

 
III. Kryteria oceny oferty:     
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: 

Nazwa kryterium waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

cena  brutto PLN        Wc= 100 C=((C min/ C of ) x Wa )x100 pkt.  

INNE:        Wc= 0 C=((C min/ C of ) x Wa )x100 pkt.  

 
gdzie:  
 
1. Cmin - najniższa wartość w ocenianym kryterium 

Cof - wartość badanej oferty w ocenianym kryterium 
C - liczba punktów w kryterium 
Wa- wartość wagi 

        Wc - waga w ocenianym kryterium 
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.  
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę   punktów.  
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i została oceniona jako 

najkorzystniejsza. 
 
 IV. Termin realizacji zamówienia:  
 

1. Okres realizacji zamówienia określa się 02.08.2021 – 20.08.2021 
 
V.  Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Ze równoważną z drukiem załączonej „Oferty” 

będzie uznawana oferta sporządzona pisemnie i zawierająca wszystkie merytoryczne elementy załączonego druku. 
2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez 

Wykonawcę. 
3. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT) 
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako 
niezgodnej z treścią Zaproszenia. 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. 
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub 

skoroszycie. 
10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania firmy, bądź osobę upoważnioną przez 

Wykonawcę na piśmie (pełnomocnictwo). Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą 
zostać parafowane przez ww. osobę. Przez podpis należy rozumieć czytelny podpis imię i nazwisko lub podpis nieczytelny z pieczątką 
imienną pozwalającą na odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

 
 
VI. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 
 
1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mai z opisem w tytule: Oferta na wykonanie zadania pt. „Rozbudowa 

instalacji centralnego ogrzewania o zawory termostatyczne.” 
lub w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania pt.”  Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania o zawory 
termostatyczne.” na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7. Oferta powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy. 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie jednostki, Gliwice, ul. Ligonia 36 w sekretariacie- pokój nr 11 

2. Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2021. o godz. 12.00  
3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert. 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
zostanie oznaczone zapiskiem „Zmiana”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

5. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną - papierową, za pośrednictwem np. 
listonosza lub kuriera. Oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 

 
VII. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe lub ograniczyć zakres rzeczowy pod nazwą: 
Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania o zawory termostatyczne. 

 
VIII. Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych. 
 
      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
 
IX. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko 

raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji. 
 
XI. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego 
 
Pod względem formalnym i merytorycznym : Jadwiga Kwiatkowska, Ilona Ludwik, Ryszard Truss 
 
Załączniki do zaproszenia: 
 

1. Szczegółowy opis zamówienia (jeżeli dotyczy). 
2. Druk „Oferta”. 
3. Wzór umowy/zlecenia.  
4. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
5. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków oferty 

 
 
 
 
 
Sporządził: Ilona Ludwik; Jadwiga Kwiatkowska 


