
Nowy Targ, 13.06.2016

SP-3 2-21.1.2016

                                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

 I Nazwa i adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125a, 34-400 Nowy Targ

II Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest remont korytarza na parterze, biblioteki i WC wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej oraz wykonanie wykładziny podłogowej w salach 5 i 6.

2. Roboty remontowe obejmują prace zgodnie z przedmiarem robót zał. nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

-od dnia 27 czerwca 2016 do dnia 16 sierpnia 2016 r.

IV. Warunki gwarancji:

Gwarancja na wykonane prace remontowe zostanie udzielona przez Wykonawcę na okres 36 miesięcy
od momentu odbioru końcowego.

V. Wymagane warunki:

1. Zapoznanie się z przedmiotem zamówienia przy udziale zamawiającego i wykonanie go zgodnie       
z opisem robót zamieszczonych w Przedmiarze robót.

2. Uzgodnienie z zamawiającym kolorystyki farb.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

5. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania zamawianych prac i posiadać co najmniej 
2 – letnią praktykę.

6. Wykonawca musi posiadać sprzęt i potencjał kadrowy niezbędny do wykonania zamawianych prac.

7. Prace remontowe nie mogą spowodować zniszczeń w pozostałych częściach budynku. Jeżeli do 
takich dojdzie Wykonawca dokona napraw na własny koszt

VI. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy (na załączonym druku) .

2. Kosztorys ofertowy.

   



VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym.

2. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.

3. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z Przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmy,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez oferenta

        5. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

VIII. Kryteria oceny oferty: cena 100%

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot 
zamówienia.

2. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 20.06.2016 r do godz. 14 wraz z załącznikami.

Składanie ofert w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125a 
34-400 Nowy Targ lub na adres e-mailowy dyrektor@sp3.nowytarg.pl

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 21.06.2016 r.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.

5. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania 
przyczyn.

  X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie

              www.sp3.nowy targ.pl

XI. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Ewa Łapsa – dyrektor szkoły, tel. 18 2665915 w godz. 8.00 do 15.00

XII. Załącznikami do niniejszej oferty są:

mailto:dyrektor@sp3.nowytarg.pl


1. Formularz ofertowy

2. Przedmiar robót

3. Projekt umowy

Zamawiający zaznacza, że od niniejszego zamówienia na podstawie art.4 pkt 8 nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, gdyż wartość 
zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi 
zobowiązania Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym targu do zawarcia umowy.


