
 

 

 

                               Krosno Odrzańskie, dnia 5 grudnia 2017 r.  

                          

Nr sprawy:ZSP.343.19.2017   

 

Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krośnie Odrzańskim  
 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN: 

 

 demontaż wykładziny PCV i uszkodzonej płyty wiórowej, 

 ułożenie płyty OSB,  

 montaż winylowych paneli podłogowych,  

 montaż listew podłogowych,  

 ułożenie podkładu pod panele winylowe  

(w salach lekcyjnych nr 4 i 5 znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim) 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 
 Wymiary sal lekcyjnych : sala lekcyjna nr 4 - 60 m2  

                                                                       sala lekcyjna nr 5 - 60 m2 

 

1. Wymagany termin realizacji:  

od 18 do 22 grudnia 2017 r.  

 

2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium/ami –  

Nr kryterium Opis kryterium Znaczenie  w % 

1. Cena  60 

2. Termin realizacji  15 

3. Jakość produktu  25 

 

Cena  powinna zawierać: 

a) wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia; 

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;  

c) Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności 

umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

 

3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

 

- formularz oferty według załączonego wzoru. 

 

 

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki. 

 

Załącznik Nr 4  

do Regulaminu 



Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona 

wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną  

i trwałą techniką. 

5. Opis sposobu przygotowania oferty:**  

 

5.1. Dla postępowań powyżej 30 000 złotych netto i robót budowlanych: 

Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: 12 grudnia 2017 r. (liczy się data wpływu 

do Zamawiającego) na adres: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Krośnie Odrzańskim 

ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 

66-600 Krosno Odrzańskie 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, 

nr telefonu, e-mail ) i opisanej w następujący sposób:  

 

OFERTA NA: 

 

Demontaż i montaż paneli winylowych w salach lekcyjnych nr 4 i 5 znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 1 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim. 

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Krośnie Odrzańskim 

ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 

66-600 Krosno Odrzańskie 

a) Miejsce i termin otwarcia oferty: 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2017r., o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21, 66-600 Krosno Odrzańskie 

(sekretariat szkoły).  

 

b) Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 

- Wioletta Radecka – Weretko tel.: 68 383 51 78 e-mail: zsp@krosnoodrzanskie.pl 

- Monika Tumińska tel.: 68 383 51 78 e-mail: zsp@krosnoodrzanskie.pl 

 

6. Czas związania z ofertą: 14 dni od chwili otwarcia. 

 

7. Załącznik:* 

 Załącznik nr 5 do Regulaminu  
 

Formularz oferty w wersji edytowalnej wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego 

tj:. www.sp1krosno.edupage.org w zakładce zamówienia publiczne oraz na stronie BIP Urzędu Miasta w Krośnie 

Odrzańskim.                                                                                                     
(*) niepotrzebne wykreślić 
(**) wybrać odpowiedni 
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