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Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107
Im. Arkadego Fiedlera
60-523 Poznań
ul. Dąbrowskiego 73
tel. 61 847 31 56
e-mail: zs107@poczta.onet.pl
godziny pracy: 7:30 – 15:30
Nazwa i adres Wykonawcy
PRZYKŁAD ZAPYTANIE OFERTOWE
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja pomieszczeń oraz sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107
im. Arkadego Fiedlera przy ul. Dąbrowskiego 73 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 2.
(Określenia przedmiotu zamówienia dokonuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty i zapewnienie porównywalności złożonych ofert).

2. Termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 06.05.2019 do dnia 31.05.2019
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków – jeżeli dotyczy.
O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
b) posiadają wiedze i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj.:
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonani zamówienia , tj.:
4. Opis sposobu przygotowania oferty – jeżeli dotyczy
4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy/kosztorys ofertowy- załącznik nr 1;
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.
4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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W ofercie prosimy podać cenę netto z wyodrębnionym podatkiem VAT, uwzględniając wszelkie koszty
realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki gwarancji itp.
5. Termin i miejsce składnia ofert
Oferty prosimy składać:
a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107, ul. Dąbrowskiego 73, 60-523 Poznań, lub
b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: zs107@poczta.onet.pll.
c) osobiście do sekretariatu szkoły w zaklejonej kopercie.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami – jeżeli dotyczy.
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107, ul. Dąbrowskiego 73, 60-523 Poznań, lub
b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: zs107@poczta.onet.pl.
c) osobiście.
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – jeżeli dotyczy.
NP.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania – jeżeli dotyczy.
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców (którzy złożyli
oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz ceny.
9. Termin związania z ofertą – jeżeli dotyczy
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do
składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
negocjacji.
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