
 

                                     ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach  

Benice 12 , 72-400 Kamień Pomorski  

tel. 91 38 321 21, mail: sekretariat@zspbenice.pl 

 

           ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA 

 

w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwota określona  

w art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

na :  

System monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w 

Benicach. 

  

1. Zamawiający – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Benice 12, 

72-400 Kamień Pomorski.  

2. Przedmiot zamówienia – dostawa materiałów i urządzeń oraz instalacja 

systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren całej szkoły tj. budynek 

szkoły wewnątrz i na zewnątrz, budynek stajni, budynek gospodarczy, budynek 

garaży, ujeżdżalnie (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera 

załącznik Nr 2). Istnieje możliwość zapoznania się obiektami, które maja zostać 

objęte monitoringiem po wcześniejszym umówieniu wizyty w szkole pod nr. tel. 

604 266 781.        

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do końca października 2020r.  

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:  

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  

6. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy 

dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 3.  

7. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:  

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1;  

2) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2;  



3) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 – załącznik nr 3;  

4) parafowany projekt umowy – załącznik nr 4.  

8. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i 

czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.  

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu poniesionych przez wykonawcę.  

10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej 

ceny.  

11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.  

12. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na adres: e-mail: sekretariat@zspbenice.pl lub 

osobiście na adres Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach,                              

72-400 Kamień Pomorski, Benice 12  do dnia 30.09.2020 r., do 

godz. 15:00. 

 

 

           

1. Warunki płatności: 

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

wynagrodzenie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia 

faktury do siedziby Zamawiającego, po bezusterkowym odbiorze robót, 

potwierdzonym protokołem odbioru. 

2. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na adres: e-mail: 

sekretariat@zspbenice.pl lub osobiście na adres                     

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach,                              

72-400 Kamień Pomorski, Benice 12  do dnia 30.09.2020 

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. 

3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

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

4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie 

pisemnej wypełniając punkt 8 niniejszego formularza i doręczyć 

Zamawiającemu przed upływem terminu. 

8. Treść oferty : 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



12. Termin składania ofert upływa dnia 31 marca 2015 r. o godz. 10.00, oferty 

należy składać w sekretariacie szkoły.  

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 10.15 w sekretariacie 

Zespołu Szkół w Starym Gralewie.  

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie 

zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub 

unieważnienia postępowania po tym terminie.  

16. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku 
postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia 
umowy. 


