
             Suwałki, dnia 11.03.2020  r. 

                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zadania pn.: „ Wymiana Instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych III piętro w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8 16-400 

Suwałki.” 

Data publikacji: 11.03.2020 r. r 

 

Termin składania ofert: 30.04.2020 r. 

I. Zamawiający: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach 

ul. Przytorowa 8 

16-400 Suwałki 

tel. 605979305 

e-mail:  sekretariat@sosw1.suwalki.eu 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wymiana Instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych III piętro i tablic rozdzielczych wraz z 

WLZ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8 16-

400 Suwałki.” 

2. Zakres zamówienia obejmuje  roboty remontowe zgodnie z załączonym opisem: wymiana całej 

instalacji elektrycznej. 

a- demontaż, wykucie i zaprawienie bruzd dla ułożenia przewodów wtykowych ,kabelkowych,  

montaż tablic rozdzielczych, aparatów elektrycznych,  montaż puszek, gniazd instalacyjnych , 

łączników i przycisków instalacyjnych jednobiegunowych, wymiana rozdzielni z wymianą WLZ 5-cio 

przewodowe umożliwiające zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w obwodach 

odbiorczych. Z rozdzielni głównej wyprowadzić WLZ do wszystkich rozdzielni pietrowych. Z 

rozdzielni głównej WLz-ami zejść do piwnicy do pomieszczenia pod rozdzielnią główna 

b. Przedmiar robót – NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POGLĄDOWY 

c. zaleca się aby Oferenci zapoznali się z warunkami na miejscu realizacji zadania w celu dokładnego 

oszacowania kosztów. 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca wykona zadanie w terminie od 29.06.2020 r do dnia  31.07.2020 r. 

V. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Wykonania prac z materiałów własnych, uzgadniając  z Zamawiającym. 

2. Przedstawia, że dysponuje odpowiednim sprzętem i obsadą osobową posiadającą odpowiednie 

uprawnienia wynikające z zakresu robót. 

3. W chwili przekazania Wykonawcy miejsca remontu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty 

za organizację swojego zaplecza budowy a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich 

odpadów powstałych wskutek wykonania robót budowlanych. 



4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą kosztorysu wykonania robót. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

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. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy , który przedłoży więcej niż jedną 

ofertę , zostanie odrzucona. 

VI. Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony formularz ofertowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany  będzie do 

wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy kosztorysu  

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej . Wyliczone w kosztorysie ceny muszą być zgodne 

z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. 

VII. Kryterium oceny ofert. 

Ocenie zostanie podana cena brutto za realizację całego zamówienia  w formularzu oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie. 

 VIII. Termin , miejsce i forma składania ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8  

16-400 Suwałki  do godz. 13:00 , w tytule wpisując   

Oferta na   „Wymiana Instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych III piętro w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8 16-400 Suwałki.” 

 oraz nie otwierać przed dniem  30.04.2020 r.. do godz.13:15” 

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym , którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania.  

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 30.04.2020 r.. o godz. 13:15 w siedzibie 

Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8  

16-400 Suwałki. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści  złożonych ofert. 

IX. Osoby do kontaktów 

1. Odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących treści zapytania udziela P. Urszula Grzędzińska ,                       

kom. 605 979 305 

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy. 

 



                                                                                                          

 

Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowe” 

 

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/                                                          /miejscowość , data/ 

 

                                                               Formularz Oferty 

                                 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: 

„Wymiana Instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych III piętro i tablic rozdzielczych wraz z 

WLZ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8     

16-400 Suwałki.” 

Nazwa oferenta  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu ………………………………………………… 

E-mail …………………………………………………….. 

NIP …………………………………REGON ……………………………… 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zadania pn :       

„Wymiana Instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych III piętro i tablic rozdzielczych wraz z 

WLZ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach ul. Przytorowa 8     

16-400 Suwałki.” 

Oferujemy realizację zamówienia ogółem zgodnie z opisem określonym w zapytaniu ofertowym z 

dnia  09.03.2020 r. na kwotę ogółem: 

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto : ………………………………………………………………. zł 

słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………… 

w tym podatek VAT ………% , tj.: …………………………………………………………         zł 

słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………. 

Oświadczamy , że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy , że zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia. 



Termin realizacji zamówienia – do 31.07.2020 r.  

Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do  

- akceptowania istotnych postanowień umowy i jeśli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do 

zawarcia umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

- dostarczenia w dniu jej podpisania  kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji 

szczegółowej . 

Załączniki do oferty: 

 

1. …………………………………….. 

 

2. ……………………………………… 

 

                                                                                 

 

                                                                                /podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta/ 

 

 

 

 


