
Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych polskich 

równowartości kwoty 14 tys. euro 
 

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

              pieczęć zamawiającego 

 

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym  

o cenę dostaw/ usług /.  

 

1. Zamawiający  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą. 

2. Przedmiot  zamówienia dostawa i montaż w trybie „zaprojektuj i wybuduj” urządzeń 

systemów zabezpieczenia elektronicznego do ochrony następujących obszarów: 

a. system alarmowy 

- ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia parteru 

- wybrane pomieszczenia piętra 

b. system monitoringu 

- ciągi komunikacyjne oraz wejścia do budynku szkoły 

- obszary w bezpośrednim otoczeniu wejść do budynku 

- zespół boisk wielofunkcyjnych 

3. Termin realizacji zamówienia do 24 grudnia 2013 r. 

4.  Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.  

5. Inne istotne warunki zamówienia: 

a) dołączone do niniejszego zapytania zestawienie urządzeń ma charakter szacunkowy;  

wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi na terenie 

obiektu warunkami, a także zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania 

zamówienia; 

b) wykonawca musi samodzielnie, na podstawie przygotowanego przez siebie projektu 

dobrać urządzenia w taki sposób aby zapewnić pełną wykrywalność i rozpoznawalność 

osób w chronionych obszarach w warunkach dziennych oraz nocnych; 

c) zamawiający w ramach zadania wymaga dostarczenia fabrycznie nowych, 

nieuszkodzonych urządzeń spełniających parametry jakościowe, funkcjonalne oraz 

użytkowe stawiane dla monitoringu – zgodnie z zestawieniem urządzeń elektronicznych 

systemów bezpieczeństwa (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego); 

d) termin wykonania zamówienia – 7 dni od daty zawarcia umowy; 

e) wykonawca udzieli min 2 letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia 

oraz zobowiązuje się do zapewnienia jego pełnej funkcjonalności przez bezpłatne 



usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji, w terminie do 5 dni od 

daty ich zgłoszenia; po upływie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 

serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu zamówienia 

przez cały okres eksploatacji; 

f)  wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu 

umowy karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, atesty, aprobaty techniczne – w języku 

polskim oraz przeszkolić Zamawiającego w zakresie obsługi systemu; 

g) fakturę za wykonane roboty Wykonawca przedłoży wraz z protokołem odbioru oraz 

testu systemów podpisanego przez stronę zlecającą. 

6. Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.4). 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Składana oferta powinna zawierać krótki opis 

funkcjonalności proponowanych rozwiązań, karty katalogowe oraz ryczałtową cenę 

obejmującą wszystkie niezbędne koszty do prawidłowego i kompletnego wykonania 

zadania oraz termin jego realizacji. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

umieścić napis „Oferta na wykonanie elektronicznych systemów Zabezpieczeń Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Przygotowaną ofertę cenową proszę wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy: 

poczta@sp2.kostrzyn.pl w terminie do 28.11.2013r. do godziny 10.00 z dopiskiem w 

temacie: Oferta na wykonanie elektronicznych systemów Zabezpieczeń Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą.  

8. Termin związania ofertą: 14 grudnia 2013 r. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zainteresowane strony odrębnym 

pismem. 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

                                                                    .................................................................... 
                                                                                (data, podpis osoby prowadzącej sprawę )  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych polskich 

równowartości kwoty 14 tys. euro 
 

pieczątka oferenta                                                                dnia.............................. 

 

 

 

                                                          OFERTA 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi 

ul. Ludwika Banaszaka 1 

66-470 Kostrzyn nad Odrą 
 

 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 

realizowanego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami), a dotyczącego: 

 

„Dostawa wraz z montażem elektronicznych systemów bezpieczeństwa Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą oraz zespołu boisk wielofunkcyjnych” 

 (wpisać przedmiot zamówienia ) 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .........................................................................zł. 

Cena brutto .........................................................................................................................zł. 

Słownie: ................................................................................................................................. 

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

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

     warunki, w tym związanie ofertą w terminie do dnia 14 grudnia 2013 r. 

     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do 

     nich żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem 

    Ofertowym. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ....................................................... 

      

Załączniki: 

1. ……………………. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

 

 

                                                                              ............................................................ 
                                                                                  podpis osoby upoważnionej 


