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Nasz znak: BOJO.DR.4801.24.2018     Włodzimierzów, dnia: 01.04.2019 r. 
 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  
 – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych  

równowartości kwoty 30.000 euro. 
 

 
1. Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie 
ul. Łęczyńska 8 97-330 Włodzimierzów 

tel. 44 61-62-177, 516-154-281 
e-mail: sp_przyglow@op.pl, http: www.spprzyglow.biposwiata.pl 

NIP: 771-250-82-18, Regon: 001229740 
 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
 Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie zwraca się z prośbą o przedstawienie 
oferty cenowej na wymianę okien w budynkach Szkoły. 
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż okien w budynkach Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół 
Przyrody we Włodzimierzowie. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. Demontaż starych okien, zakup, dostawę i montaż okien 4 kwaterowych (wszystkie kwatery uchylno-
rozwierne, jedna z kwater musi zawierać wentylator elektryczny z możliwością podłączenia do sieci 
230V w górnym rogu kwatery) w kolorze białym plus obróbka ościeży osadzonych okien i malowanie 
na kolor biały – wymiar 2900 x 1450 mm - 4 szt. 

2. Demontaż starych okien, zakup, dostawę i montaż okien 9 lub 12 kwaterowych (górne kwatery 
uchylne, dolne uchylno-rozwierne) w kolorze białym plus obróbka ościeży osadzonych okien 
i malowanie na kolor biały – wymiar 3500 x 2000 mm - 2 szt. 

3. Demontaż starych okien, zakup, dostawę i montaż okien 5 lub 6 kwaterowych (górne kwatery uchylne, 
dolne uchylno-rozwierne) w kolorze białym plus obróbka ościeży osadzonych okien i malowanie na 
kolor biały – wymiar 2600 x 2000 mm - 2 szt. 

4. Demontaż starych okien, zakup, dostawę i montaż okien 4 kwaterowych (górne kwatery uchylne, 
dolne uchylno-rozwierne) w kolorze białym plus obróbka ościeży osadzonych okien i malowanie na 
kolor biały – wymiar 2000 x 2000 mm - 16 szt. 
 

Okna powinny spełniać obowiązujące normy oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do 

stosowania na terenach publicznych. Montaż okien należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, 

sztuką budowlaną, przyjętymi normami i wytycznymi producenta urządzenia zachowując zasady bhp, na co 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.  

 

Dla każdego okna należy przedłożyć kompletne eksploatacji, a także załączyć niezbędne atesty i certyfikaty oraz 

gwarancje. 

 

3. Wymagania od Wykonawcy: zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy. 

 

4. Okres gwarancji: 60 miesięcy. 

 

5. Termin realizacji zamówienia:  

• termin rozpoczęcia ustala się z chwila podpisania umowy, 

• termin zakończenia z dniem podpisania protokołu odbioru, jednak nie później niż do 31.08.2019r. 
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6. Sposób przygotowania i złożenia oferty cenowej:   

• Ofertę cenową należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zapytania cenowego, w terminie do dnia 15.04.2019 roku, do godz. 11.00 w formie pisemnej 

(osobiście, listownie) na adres: Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie 

ul. Łęczyńska 8 97-330 Włodzimierzów 

• Termin otwarcia ofert: 15.04.2019r. o godz. 11.15, Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we 

Włodzimierzowie ul. Łęczyńska 8, sekretariat. 

 

• Oferta powinna zawierać opis:  

„Wymiana okien” 

 

8. Warunki płatności:   

Płatność na podstawie zapisów w przedstawionym projekcie umowy.  

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

Danuta Piątek, tel. 662-911-127 

 

10. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. 

 

11. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - cena brutto – 100%. 

 

12. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich zamawiający żąda od oferentów: 

Posiadania wiedzy i doświadczenia - za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia 

Zamawiający uzna wykonanie, co najmniej dwóch zamówień polegających na montażu okien, o wartości co 

najmniej 20.000,00 zł każde. 

Na spełnienie powyższego wykonawca musi przedstawić kserokopię referencji lub bezusterkowego 

protokołu odbioru z wykonanej pracy.  

 

13. Istotne warunki zamówienia: 

1) Ofertę należy składać na załączonym wzorze oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

cenowego 

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertami 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia 

zapytania cenowego zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 5 dni od wyboru 

Wykonawcy. Brak podpisanej umowy ze strony wybranego Wykonawcy skutkuje odrzuceniem 

oferty i wybranie najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 

oceny.  

4) Przed terminem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

zmodyfikować treść zapytania cenowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie 

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

5) Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia lub uzupełnienia złożonej oferty. 

 

14. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania, jeśli wystąpią następujące okoliczności: 

1) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

cenowego, jeżeli najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką 

Zamawiający przewidział na sfinansowanie wykonania dokumentacji określonych w niniejszym 
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zapytaniu. W opisanych w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów 

przygotowania oferty.  

2) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

cenowego, jeżeli wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie 

można usunąć ich wad. 

3) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

cenowego, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie umowy. 

 

15. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:  

 Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie: : www.spprzyglow.biposwiata.pl. 

 
 
 
 

Dyrektor Szkoły 
 

/-/ Danuta Piątek 
 
 
 
Załączniki:  

1) Formularz ofertowy  
2) Wzór umowy  
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