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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wieruszów, dn. 18.09.2017 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
na usługi kominiarskie w roku 2018
1. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji:
Usługa polega: na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej przewodów kominowych
(dymowych i wentylacyjnych) oraz kontroli corocznej stanu technicznego przewodów
kominowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290.) w 3 budynkach szkoły tj.
- przeglądzie i czyszczeniu przewodów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych;
- drożności przewodów kominowych
- sporządzeniu protokołu przeglądu rocznego.
2. Wykonawca powinien posiadać wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje upoważniające
go do wykonywania Zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia – rok 2018
4. Forma złożenia oferty cenowej: pisemna (osobiście, listownie); e-mailowa na adres sp1wow@op.pl
5. Termin złożenia oferty cenowej: do dnia 30 września 2017 r. do godziny 15.00
6. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena
7. Informacji udziela dyrektor szkoły – Agata Barańska.
8. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Zaproszenia

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Zamówień Publicznych
Wieruszów, dnia……………….. 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.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(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 usługi kominiarskie.
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 września 2017r.
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 wykonawcy)

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

