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Publiczne Przedszkole Nr 2                                           Lwówek Śląski, 14.11.2014 r. 
w Lwówku Śląskim 
ul. Partyzantów 10 
59-600 Lwówek Śląski 
NIP: 616-14-30-312 
tel: 75 782 47 21 
 

      
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
na modernizację części ogrodzenia  

 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Modernizacja części ogrodzenia (6,5 mb) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku 

Śląskim. 

2. Na przedmiot zamówienia składają się: 

1) panele ogrodzeniowe w kolorze zielonym z podmurówką – wysokość 1,5 m; 

2) furtka wejściowa zamykana na klucz; 

3) montaż.  

3. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 05.12.2014r. (z możliwością przesunięcia ze względu na 

warunki pogodowe).  
3. Przygotowanie i składanie ofert: 

      Wykonawca uczestniczący w postępowaniu zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą 

wypełniony druk Oferta Wykonawcy wg załącznika nr 1 do zaproszenia. Wymieniony 

dokument musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Anna Gluza – tel. 75 782 47 21 

Oferty należy składać w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śląskim – pokój administracji 

do dnia 21.11.2014r. do godz. 12.00.  
8. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli wystąpiła 

istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja 

zamówienia jest bezprzedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego. 

9. Pozostałe postanowienia i informacje: 

1) Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych dokumentów dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

do uzupełnienia tych dokumentów; 
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2) wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 

zamknięcia postępowania; 

3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyłonieniu 

Wykonawcy; 

4) projekt zlecenia przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji; 

5) warunki płatności: faktura/rachunek wystawiona po wykonaniu usługi, płatna przelewem w 

terminie 7 dni od dnia wpływu faktury/rachunku do Zamawiającego. 

                 

 
 
 
 
                                        
Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 
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Załącznik nr 1 
 

 (Pieczątka  Wykonawcy) 
 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
ul. Partyzantów 10 
59-600 Lwówek Śląski 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 

na modernizację części ogrodzenia dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim 
 

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

................................................................................................................................................................ 
 
.......................................................................................................REGON........................................... 
                     (nazwa Wykonawcy, dokładny adres) 
fax: ......................................................... e-mail: ..................................................................................... 
 
1.  Oferujemy dostawę zamówienia za kwotę: 
  

netto..........................zł. 

    (słownie:.............................................................................................................................)  

   plus podatek VAT ................% ...................... zł.  

    (słownie .............................................................................................................................) 

    Ogółem brutto  ......................... zł.  

    (słownie..............................................................................................................................) 

 

2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy na wniosek zamawiającego do dnia 5 grudnia 2014 r. 
 

3. Oświadczamy, że: 
- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty),  
- zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert , nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

przyjmujemy warunki w nim zawarte, 
- przyjmuję od 7 do 14 dni  termin płatności faktury/rachunku, licząc od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego.  
 
4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 
 
 
 
______________________________________                                  __________________________________________ 
    miejscowość, data                                       podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych) 
          do reprezentowania Wykonawcy 


