
 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej 

w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo o zamówieniach publicznych 

 

                                                                                            Warszawa, 30.12.2019 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Warszawie przy ul. Leśnej Polanki 63/65 

zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej konserwacji instalacji sanitarnych  i kotłowni 

gazowych wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 zapytania. 

 

Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza* składania ofert częściowych. 

 

Opis przedmiotu zamówienia :  

1.        Prace konserwacyjne, naprawy bieżące oraz roboty instalacyjne w zakresie branży 

 sanitarnej i kotłowni gazowej  

2.        …………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe wymogi zawarte w cenie 

1.        Konserwacja w budynkach szkoły: ul. Leśnej Polanki 63/65, ul. Sprawna 35a, ul. Sprawna 28,  

 ul. Osiedle 2d  

2. Usługi świadczone całodobowo przez 7 dni w tygodniu ...……………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2 

b) Podpisy osoby/osób zatwierdzających treść oferty powinny być czytelne, natomiast w 

przypadku podpisu nieczytelnego powinny być opatrzone imienną pieczątką osoby/osób 

podpisującej/ych. 

 

Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 31.12.2019r do godz. 16:00 (decyduje data wpływu oferty do 

placówki) na adres: 

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154, 03-142 Warszawa,  

ul. Leśnej Polanki 63/65, 

Drogą elektroniczną: karolina.gajda@sp154.waw.pl 

2. Zapytania wykonawcy powinni kierować: 

a. pisemnie na adres zamawiającego  

b. lub pocztą elektroniczną na adres :karolina.gajda@sp154.waw.pl 



3. Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do zamawiającego  

z zapisem w nagłówku : konserwacja hydrauliczna 

4. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

zawartych w niniejszym zapytaniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim 

zainteresowanym drogą elektroniczną pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do dnia 31.12.2019 r do godz. 

12:00 

Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w 

sprawach merytorycznych jest Karolina Gajda. tel. 22 811-23-81 wew. 331 

 

Kryteria przy wyborze oferty. 

Cena …………………………………………………………………………………………… 

Dyspozycyjność………………………………………………………………………………… 

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy. 

 

Tryb ogłoszenia wyników postępowania. 

droga mailowa na adresy wskazane przez oferentów 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załączniki:  

1. Specyfikacja- zakres prac konserwacyjnych 

2. Formularz ofertowy 

 

 



Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 

 

.................................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………. 

 

Adres korespondencyjny:………………………………………………………………….           

TEL: ……………………                              

REGON: ………………..             NIP: ………………….. 

Adres e-mail do korespondencji:  …………………… 

OSOBA DO KONTAKTU ……………………… 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………………………………………. 

oferujemy …....….…….. ……………………………………………………………………….  

zgodną do zapytania ofertowego.  

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie za całkowitą cenę brutto :……………..…,  

słownie ………………………………………………………………………………………… 

2. Oświadczamy, że powyższa cena nie obejmuje materiałów zużytych w trakcie konserwacji, a 

materiały rozliczane będą wraz z kosztami zakupu. 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy. 

..........................................        ……………………         ………………………………………… 

           miejscowość                             data            podpis i pieczątka imienna  

uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy 

 

 

 










