
                  Poznań, dnia, 15.04.2020  r. 

 

Znak sprawy: ZSK-NA-223- 4/2020 

 

 

    ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Na podstawie  art. 4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO – zwracamy się z zapytaniem ofertowym 

dotyczącym wykonania naprawy dachu na budynku przy ul. Fredry 13   Zespołu Szkół 

Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 

 

I .ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Poznań Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego ul. Fredry 13, 61-701 

Poznań tel. 61 855 97 52 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Wykonanie naprawy dachu na budynku przy ul. Fredry 13– dokładny zakres prac 

został określony w przedmiarach  prac, który stanowi załącznik Nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

- okres gwarancji minimum 36 miesięcy. 

Przed złożeniem oferty w  celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia można 

dokonać wizji lokalnej w godzinach od 7.00 – 13.00  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  do 31 maja 2020  r. 

 

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, który jest załącznikiem Nr 2 do 

niniejszego zapytania wraz z wypełnionym kosztorysem  ofertowym. 

2. Warunkiem udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia jest złożenie 

oświadczenia nas formularzu oferty, że  

- wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim 

potencjałem a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

- wykonawca akceptuje wzór umowy, który jest załącznikiem Nr 3 do niniejszego 

zapytania. 

Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 

 

. 

 



V. KRYTERIA OCENY OFERT: CENA 100% Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  

ofertę (zał. Nr 2) obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy  

sumować  wszystkie przedmiary  podając na formularzu ofertowym  jedną kwotę za całość 

zamówienia. 

 

VI. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

1. Podpisane oferty winny być złożone w formie pisemnej (skan formularza oferty 

podpisany przez osobę upoważnioną) pocztą elektroniczną  w temacie proszę wpisać 

„Naprawa dachu na budynku przy ul. Fredry 13”  na  

adres:barbara.rabeda@zsk.poznan.pl lub w zaklejonej kopercie , w siedzibie 

Zamawiającego (sekretariat p. 12) w terminie do 22.04.2020. r. do godz. 9.00 

Na kopercie należy umieścić napis oferta na : 

„ Naprawa dachu na budynku przy ul. Fredry 13” 

2. Otwarcie ofert w dniu 22.04.2020 r. o godz. 9.15 

3. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt – Barbara Rabęda  tel. 61 855 97 

52 lub barbara.rabeda@zsk.poznan.pl 

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 

zwrócona Wykonawcy nieotwarta. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawców  o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia 

postepowania. 

 

Załączniki:  

1. Przedmiary prac. 

2. Formularz oferty Zał. Nr 2 

3. Wzór umowy Zał. Nr 3 
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