
Parczew, dnia 05 września 2018 r.

SP2.3010.31.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  2 w Parczewie zaprasza  do składania  ofert  
na  wykonanie  ogrodzenia  części  terenu  szkoły  położonego  przy  ulicy  Polnej  
i Harcerskiej w Parczewie.

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie

ul. Polna 34

21-200 Parczew

telefon: 83 355 12 41

e-mail: sp2parczew.ksiegowosc@op.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  ogrodzenia  części  terenu  szkoły  wraz  z  bramą

wjazdową od ulicy Polnej i 2 furtkami – jedna od ulicy Polnej, druga od ulicy Harcerskiej.

Zakres robót:

 demontaż  istniejącego  ogrodzenia  metalowego  wraz  ze  skuciem  istniejącej  podmurówki

betonowej.  Usunięty płot  metalowy należy złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego

miejscu, natomiast gruz po wykuciu podmurówki usunąć we własnym zakresie,

 budowa 194,9 m nowego ogrodzenia na podmurówce betonowej – prefabrykowanej, montaż

dwuskrzydłowej bramy wjazdowej oraz dwóch furtek.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Wymagany czas realizacji 15.12.2018 r.

3. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do

niniejszego zapytania.

1. Termin  składania  ofert:  do  15.09.2018  r.  do  godz.  14:00  w  sekretariacie  Szkoły

Podstawowej Nr 2 w Parczewie, ul. Polna 34.

2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie

Zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 15.12.2018 r.

4. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto.



5. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub

osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym

podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena

(100%).

7. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego

Wykonawcę do zawarcia umowy.

8. W niniejszym postępowaniu,  rozpoznaniu  cenowym,  nie  mają  zastosowania  przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

W załączeniu:

1 Formularz oferty – załącznik nr 1
1 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2


