
Znak sprawy 2/ZO/2023 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  2/ZO/2023  

z dnia 8 marca 2023 roku 

prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości mniejszej niż 130 000 złotych  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego  w Okszowie 

 

Dyrektor Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie zwraca  

się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty na zapytanie ofertowe pn.: 

,,Wykonanie prac projektowych związanych z przygotowaniem projektu architektoniczno-

budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na przebudowę budynku inwentarskiego 

zlokalizowanego na terenie ZSCKR w Okszowie” 

 
I. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

 

II. Warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego. 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku powierzenia wykonania 

zamówienia podwykonawcom uzyska zgodę Zamawiającego wyrażona na piśmie; 

- posiadają niezbędne doświadczenie i potencjał techniczny pozwalający na realizację zamówienia. 

 

III. Termin składania ofert:  15  marca 2023 r. godz. 10:00 

 

IV. Miejsce składania ofert: pocztą tradycyjną na adres ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2,  

22-105 Okszów; osobiście: sekretariat I piętro lub e-mailowo na adres: 

zamowienia@okszow.edu.pl 

 

IV.         Forma składania i sposób przygotowania ofert:  

-oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej;  

-oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej. Upoważnienie do podpisania oferty musi 

być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę; 

-wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę, nie dopuszcza 

się nanoszenia poprawek przy użyciu korektora; 

-wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

-każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę; 

-oferta musi być opatrzona opisem: „2/ZO/2023 – Wykonanie prac projektowych (…) budynku 

inwentarskiego zlokalizowanego na terenie ZSCKR w Okszowie”. 

 

 

V. Wyjaśnienia treści oraz wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu niniejszego zapytania 

należy kierować na adres e-mailowy: zamowienia@okszow.edu.pl, oraz do osoby 
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uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami, Pani Karoliny Cichosz pod numerem 

telefonu 82 569 07 23. 

 

VI. Otwarcie ofert: 15 marca 2023 r. godz. 10:30 

 

VII. Termin realizacji zamówienia: kompletny przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 

do 08.05.2022 r. Za termin wykonania zamówienia przyjęty zostanie dzień protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć, wraz z pozwoleniem na budowę (przebudowę). Termin wykonania 

zamówienia nie obejmuje okresu uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

VIII. Kryterium oceny ofert: cena całkowita brutto 100% 

 

Zamawiający przyzna poszczególnym ofertom punkty wg poniższego wzoru: 

 

Lpc = (Cena brutto najniższa z oferowanych/Cena brutto badana) x 100 

Lpc – liczba punktów za cenę 

 

Wykonawca w swojej ofercie powinien wskazać cenę netto i brutto. 

 

IX. Informacje o formalnościach: 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zapytania lub unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie jego realizacji; 

- rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z wybranym wykonawca nastąpi w terminie do 14 

dni po otwarciu ofert; 

- Zamawiający informację o wyniku postepowania lub o zamknięciu postępowania bez dokonania 

wyboru zamieści na stronie prowadzonego postepowania tj. https://zsckr.okszow.edu.pl zakładka 

Zapytania ofertowe; 

- umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza,  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

X. Załączniki do zapytania ofertowego: 

  

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunki udziału w postępowaniu 

5. Załącznik nr 5 – Klauzula RODO. 

 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor ZSCKR w Okszowie 

Bogusław Marczuk 


