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Projekt pn: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” współfinansowany  przez 

Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.4 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej i 

Szkoleniowej 

 

 
FP.272.9.2017.KM         
Kluczbork, dnia 13.06.2017r.       
 

Do wykonawców: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
  

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji 

inspektora nadzoru na inwestycji pn: „Remont sal lekcyjnych  wraz z wymianą instalacji 
elektrycznych i logicznych w ZSP nr 2 CKU i ZSL-T w Kluczborku oraz wykonanie zasilania do 
maszyny CNC w ZSP nr 2 CKU” zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz 
ofertą wykonawcy. 
 

I. Nazwa  oraz  adres  Zamawiającego: 
Powiat  Kluczborski  ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel.  (77) 418 52 18;  fax. (77) 418 65 20.  

II. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - 

postępowanie poniżej 30 000 euro. 

III. Termin składania  ofert: do 20.06.2017r. do godz. 1000 w Biurze Funduszy Pomocowych Mienia 
Powiatu i Promocji Powiatu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowicka 1, 46-200 
Kluczbork w pok. nr 304, bądź przesłać na adres e-mailowy: 

zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl.  
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału 
przesłanej oferty przez wykonawcę.  
 
IV. Osoby do kontaktu: 
1) Marta Zamorowska Kierownik BFPMPiPP tel. (077) 418 52 18 wewn. 169 email: mzamorowska 
@powiatkluczborski.pl  

2) Krzysztof Molski Inspektor w BFPMPiPP tel. (077) 418 52 18 wewn. 172 email: zamowieniapubliczne 
@powiatkluczborski.pl 
 
V. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych  wraz z wymianą instalacji elektrycznych i logicznych 
w ZSP nr 2 CKU i ZSL-T w Kluczborku oraz wykonanie zasilania do maszyny CNC w ZSP nr 2 CKU. Prace 
remontowe obejmują m. in.: zerwanie boazerii, wykonanie instalacji elektrycznych i logicznych, 

uzupełnienie tynków szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów oraz ułożenie wykładzin obiektowych wraz z 
przygotowaniem podłoża itp. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót oraz sposób ich wykonywania ujęte zostały w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB 
oraz Przedmiarach Robót, które są integralną częścią (załącznikami) niniejszego zapytania. 

  

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w ramach projektu: „Wsparcie kształcenia zawodowego w 
kluczowych dla regionu branżach” współfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.4 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej i Szkoleniowej 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej 
przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze końcowym i 

gwarancyjnym. 
 
Obowiązki i prawa inspektora nadzoru wynikają z art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 290 zpóźn. zm.). Nadzór należy zatem pełnić zgodnie z ustawą Prawo 
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budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.   
 
 
VI. Oferta musi zawierać: 
1. Cenę netto oraz cenę brutto w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cenę należy obliczyć na podstawie własnej kalkulacji z uwzględnieniem informacji podanych w 
niniejszym zapytaniu, cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia. 
 

3. Oświadczenie o  związaniu niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

4. Wskazanie osoby/osób uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym 
................................................ tel. ....................................... fax .................................. e-
mail: .............................................. 

 
 
VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100 %. 

1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium którym jest cena – 100%. Jako  
najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Liczba punktów 
przyznana za kryterium cena danej oferty zostanie określona według następującego wzoru: 
 

 
C = 

C min 
x 100 pkt 

          C o 

gdzie:       C min  – cena brutto oferty najtańszej  

 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3.Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zostały złożone 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy, 
2. Wzór umowy 
3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjie Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

STWiORB oraz Przedmiary Robót 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


