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Znak sprawy : Ds.271.3.2020.MM                  

                                     ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadpodstawowych                                          

Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty 

budowlane „ Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Benicach” 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Benicach.  

Zakres robót:  zakup i montaż  

                      - zasobnika wody 500 litrów z dwoma wężownicami,  

         - grzałki elektrycznej zasobnika 

                           - kompletnego orurowania ( podłączenie do 

                             istniejącej  instalacji )     

 

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2020 r. 

4. Warunki płatności: 

Za wykonanie robót określonych w pkt. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w terminie 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 

faktury do siedziby Zamawiającego, po bezusterkowym odbiorze robót, 

potwierdzonym protokołem odbioru. 

. 

http://www.zspbenice.pl/
http://www.zspbenice.pl/


 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na adres: e-mail: 

sekretariat@zspbenice.pl lub osobiście na adres                     

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach,                               

Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski                                                      

do dnia 16.09.2020 r., do godz. 15:00. 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę. 

        > Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn. 

> W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez 

wybranego Oferenta, który złożył ofertę 

najkorzystniejszą cenowo, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zawarcia umowy z następnym 

Oferentem, który złożył ofertę drugą 

najkorzystniejszą cenowo, bez konieczności 

publikacji ponownego zapytania ofertowego. 

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Dyrektor ZSP w Benicach Marek Maślak, tel. (91) 38 321 21 lub 604 266 781. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie 

pisemnej wypełniając punkt 8 niniejszego formularza i doręczyć 

Zamawiającemu przed upływem terminu. Treść oferty : 

8. Treść Oferty: 



 
„ Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w 

Benicach” 

 

1. Nazwa   wykonawcy……………………………………  

2. Adres siedziby wykonawcy…………………………….

  

3. NIP …………………………………………………….

  

4. Regon…………………………………………………

  

5. nr rachunku bankowego wykonawcy………………………… 

………………………………………………………………………

  

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto ........................................ zł                                        

(słownie złotych……………………………………….. ............... ) 

cenę brutto ...................................... zł                                      

(słownie złotych…………………………………………………) 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wykonania 

zamówienia, w tym wymaganym terminem jego wykonania i 

sposobem płatności i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  

8. Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do    

reprezentacji Wykonawcy 

 

                                                                                …………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


