
Znak sprawy : ZSP .27 Ll3.2020

Ogrodzieni ęc, 23 .07 .2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

I. ZAMAWIAJĄCY
Zam:lwiający : Gmina O grodzieniec
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu
W Z espole S zkolno-Przedszkolnym w O grod zieńcu

Adres: ul. Kościuszki 67; 42-440 Ogrodzieniec
Telelbrr: 32l6732058,
Stror a internetowa: www.sp.ogrodzieniec.pl
Adres e-mail: sp 1 @ogrodzieniec.pl
NIP: 6492275822

II. NĄZWA ZAMOWIENIA:

,,ADAPTACJA POMIESZCZEI!' PO PRZEDSZKOLU NA POTRZEBY
SZKOŁY,,

III. OKREŚLPNIP PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI lUn ZAKRESU ZAMOWIENIA:

Przecmiotem zamówierria jest realtzacja zadania pn. ,,Adaptacja pomieszczeń po
przedszkolu na potrzeby szkoĘ" polegaj ąca na wykonaniu robót przygotowawczych i
wyblrzeniowych, prac konstrukcyjnych i budowlanych, prac wykończeniowych, stolarki
okiernej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z PRZEDMIAREM, który jest załącznikiem do
zapytzrnla ofertowego,

Iv. I.-RYTERIA OCENY OFERT
1. Kryterium wyboru oferĘ - Cena brutto l00 %
2. Termin wykonania zamówienia.

- co dnia 14,08.2020 r,

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
l. Oftrty należy składac do 31 lipca 2020 r. do godz. 12:00

. w formie elektronicznej na e-mail: sP 1@Ogrodzieniec.pl
ż. Okrty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Zrnawlający nie dopuszcza oferl częściowyclr lub wariantowych.

VI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwa:cie ofert nastąpi dnia 31 lipca 2020 t. o godz. l4:00 w siedzibie Zamawiającego
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu
Ul. Krściuszki 67
42-4Ą 0 Ogrodzierriec gabinet dyrektora
Otwa :cie ofert.j est,j awne.



VII. ISTOTNE DLA WNIOSKODAWCY POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Jżeli Zamawiający dokona wyboru oferly, umowa w sprawie realizacji zamówienia

zc stanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia
i wyrnagania oraz którego oferta okażę się najkorzystniejsza,

2. Urrowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem danych
zzwartych w ofercie Wykonawcy.

3. Zamawiający nie przewiduje mozliwości prowadzenia rozliczen w walrrtach obcych.
R,lzliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskiclr

4. S'arunki płatności:
a) Płatnośó za wykonany przedmiot umowy zostanie zręalizowana przelewęm na konto

wskazane na fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

b) Nabywcą faktury VAT będzie Gmina Ogrodzieniec, ul. Plac Wolności 25, 42-440
Ogrodzieniec. Odbiorcą faktury VAT będzie Zespoł Szkolno-Przedszkolny w
Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67 , 42- 440 Ogrodzieniec.

c) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez
Zamaw ta1 ącego i Wykonawcę,

5. G łarancja: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie krócej niż
2Ą m-cy liczonej od dnia odebrania ptzez Zamawiającego i podpisarria bez uwag protokołu
kc ńcowego bezusterkowego.

IX. IINIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.
7. Zzmawtający zasttzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania o udzielenię

zarrrówieni a jeżeli:
1) Nie zostanie złożonażadna oferta
2) Cena złożorrej oferty przewyższy kwotę, ktorą zamawiający możę przeznaczyc na

sfinansowanie zadania

2, Zzmawtający zasttzega sobie prawo do rezygnacji z zamowienia bez podania pIzyazyny
orłzbez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Do k,lntaktu upowazniona jest Elżbieta Trawińska tęL.3214334985
e-ma. 1: sp 1 @ogrodzieniec.pl
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