Załącznik Nr 2
do Regulaminu Zamówień Publicznych
Wieruszów, dnia 18.09.2017 r.
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres wykonawcy
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego kompleksową
renowację parkietów w pięciu salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza
Korczaka w Wieruszowie.
Specyfikacja materiałów niezbędnych do wykonania w/w usługi:
-cyklinowanie
-szpachlowanie
-polerka
-lakierowanie – lakier podkładowy (3 warstwy, lakier zalecany do obiektów użyteczności
publicznej szkół, antypoślizgowy)
- oblistwowanie- listwy podłogowe.

Oprócz ceny proszę również o podanie:
– termin wykonania zamówienia- 15.12.2017r.- 22.12.2017 r.
– warunków płatności- przelew
– warunków gwarancji- 2 lata
– ................................................................................................................................................................................
(inne informacje ważne dla zamawiającego)
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.09.2017 r.godz.15.00
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres:
Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka 98-400 Wieruszów ul. Fabryczna 1.
– za pośrednictwem faksu : 62 78 41 730
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp1wow@op.pl
- otwarcie ofert nastąpi 2 października 2017. r w sekretariacie szkoły.
- osoba do kontaktów: Agata Barańska – dyrektor szkoły.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym
pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
…………………………………………………
(podpis i pieczęć wykonawcy)

...................................................................
( podpis osoby upoważnionej)

Wieruszów, dnia……………….. 2017 r.

FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dane adresata zapytania)
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego kompleksową renowację parkietów w 5 salach w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczakja w Wieruszowie:
-cyklinowanie
-szpachlowanie
-polerka
-lakierowanie – lakier podkładowy (3 warstwy, lakier zalecany do obiektów użyteczności publicznej
szkół, antypoślizgowy)
- oblistwowanie- listwy podłogowe.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :
cenę netto …………………………………………………………zł
podatek VAT .................................................................................... zł
cenę brutto ...................................................................................... zł
słownie brutto ...................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oprócz ceny proszę również o podanie:
– możliwego terminu wykonania zamówienia……………………………………………………………….
– warunków płatności………………………………………………………………………………………………….
– warunków gwarancji……………………………………………………………………………………………….
(inne informacje ważne dla zamawiającego)
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30 wrzesnia 2017r. godz. 15.00
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres:
Szkoła Podstawowa nr1 im. Janusza Korczaka 98-400 Wieruszów ul. Fabryczna 1.
– za pośrednictwem faksu : 62 78 41 730 lub
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp1wow@op.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

……………………………………………..
(podpis i pieczęć dostawcy)

……………………………………………………………….
( podpis osoby upoważnionej)

