
Wrocław 19. listopada 2014 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do 

złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 

stolarki okiennej. 

Miejsce, forma i termin składania ofert: 

1. Miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr XV, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław 

2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

3. Przedmiotem zamówienia jest wymiana części stolarki okiennej w budynku szkoły 

wraz z pracami towarzyszącymi, tj. demontaż starych i montaż nowych okien wraz 

z obróbką murarską, malowanie wnęk okiennych, uzupełnienie tynków wewnętrznych 

i zewnętrznych w strefie wymienionych okien wraz z uzupełnieniem tynków ościeży. 

Wywiezienie gruzu z terenu szkoły, usunięcie z terenu szkoły wszystkich odpadów. 

W całym obiekcie prowadzone są na bieżąco zajęcia szkolne.  

4. Charakterystyczne parametry techniczne (wymiary w granicach błędu 

systematycznego). 

Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: 

1. Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał wymiany przynajmniej 30 okien. 

2. Wykonawca spełnia warunek zdolności do wykonania zadania, jeżeli będzie 

dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz  informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami 

2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. 

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 

Ustawy należy przedłożyć aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 



miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy. 

Procedura udzielania zamówienia 

1. Tryb udzielania zamówienia: zamówienie poniżej 30 000 euro. 

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

3. Ofertę cenową składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

4. Oferta cenowa musi być złożona w formie oryginału i podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane 

z przeprowadzeniem zamówienia. 

6. Termin składania ofert: do 1. grudnia 2014r. do godz. 9.00 

7. Termin otwarcia ofert 2. grudnia 2014r godz. 9.00 

8. Termin realizacji zamówienia 30. grudnia 2014r.  

Warunki płatności: 

Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 

 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 – wzór umowy 

Załącznik nr 2 - oferta 

Załącznik nr 3 – oświadczenie 

Załącznik 4 - tabela wykaz cen 

 

 



Załącznik nr 1 

Umowa Nr ............... - 

 

 

zawarta dnia .................................. pomiędzy  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

reprezentowaną przez: 

 

....................................................................................................................................................... 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a firmą: .........................................................................................................................................  

 

z siedzibą ...................................................................................................................................... 

 

reprezentowaną przez: 

 

....................................................................................................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.), na podst. art. 4 pkt 8 

cytowanej ustawy 

 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na 

……………………………………………………………………...………………….……

……………………………………………………………………………...………….…… 
(przedmiot zamówienia) 

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi ……...... od terminu wykonania zamówienia, 

o którym mowa w § 3 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie 

…....………. dni od podpisania niniejszej umowy/do dnia …………………….. 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie 

przedmiotu zamówienia) ............................................................................................................................................... 

 

§ 4 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ........................ zł netto + 

VAT......% ............................ zł czyli łącznie brutto .............................. zł (słownie: 

.......................................................................................................................................... zł). 

2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 2 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyka i odpowiedzialność. 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 



1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

 

 

 

§ 6 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

 zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

za każdy dzień zwłoki, 

 zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za 

każdy dzień zwłoki  

 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających 

Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 

żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do 

potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 

§ 7 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

§ 9 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

OFERTA 

dla zamówienia na roboty budowlane pn. : „Wymiana części stolarki okiennej” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

ul. Wojrowicka 58 54-436 Wrocław 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa wykonawcy /wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

……………………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………... 

NIP……………………………………… 

Fax………………………………………. 

3. OFERTA: 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie na roboty budowlane pn. „Wymiana części stolarki 

okiennej”, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki  

zamówienia, oraz gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia. 

2. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Cena mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, wynikająca z 

załączonego i będącego treścią oferty załącznika –tabela wykaz cen, wynosi: 

Cena………………………………………………………………….. 

(słownie)……………………………………………………………… 

4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, powyższa cena zawiera 

wszystkie koszty, jakie ponosi Zmawiający tytułem realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom 

realizacji zamówienia w części………………………. 

6. Załączamy do oferty : 

-tabela wykaz cen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

(Pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

  

 

Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Wymiana 

części stolarki okiennej”: 

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 

ust.1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Oświadczamy, że brak jest wobec nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień. 

 

 

 

 

(miejsce, data)                                                                               (podpis przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

WYKONAWCA: 

Nazwa wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………. 

NIP;…………………………………………………………………………………………….. 

Fax…………………………………………………………………………………………… 

 

TABELA WYKAZ CEN: 

Lp. zakres Wartość 

jedn. PLN 

(bez vat) 

ilość Cena 

ryczałtowa 
 

1 2 3 4 5 

1 Kompletna wymiana 

okien w raz z pracami 

towarzyszącymi i 

robotami 

tymczasowymi 

   

Razem cena oferty   

 

 

 

 

 

(miejsce, data)                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

wykonawcy) 


