Suwałki, 2018-05-21
Zespół Szkół nr 4
ul. Sejneńska 14
16-400 Suwałki

ZS4.261.4.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w oparciu
o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późniejszymi zmianami

I. Zamawiający: Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki

Tel. 87 566 42 39 lub 87 566 53 14, e-mail: sekretariat@zs4.suwalki.eu
W związku z realizacją projektu pt. "Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta
Suwałki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską, Zamawiający
zaprasza do składania oferty cenowej na dostawę sprzętu kuchennego na potrzeby
doposażenia pracowni technologicznej i analizy żywności. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego - tj,:
Opis przedmiotu zamówienia – załącznik cenowy.
1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez
Wykonawcę: formularz ofertowo-cenowy załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia –
załącznik cenowy –załącznik nr 2 i zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 3,
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV.

Osoby

po

z Wykonawcami.

stronie

Zamawiającego

uprawnione

do

porozumiewania

się

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania

wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Dorota Sienkiewicz, tel.
87 566

42

39

lub

87 566 53 14, e-mail: sekretariat@zs4.suwalki.eu
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy szkoły tj.: od 7.30 do 15.30
V. Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach

ul. Sejneńska 14, 16-400 Suwałki osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera w
zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzęt kuchenny” w terminie do dnia 28 maja
2018 r. do godziny 9.00
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez dokonania
oceny.
Termin wykonania zamówienia do 21 dni od daty podpisania umowy.
Okres udzielonej gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi minimum 24 miesiące. Jeżeli
producent oferuje gwarancję dłuższą, obowiązuje wówczas gwarancja producenta.
VI. Opis sposobu obliczania ceny:
Kryterium dokonania oceny oferty będzie cena oferty – 100%
VII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty,

Zamawiający

zawiadomi

Wykonawcę, który został wybrany w związku z najkorzystniejszą ofertą. Zamawiający
nie ma obowiązku zawiadamiania innych podmiotów, które złożyły oferty jeżeli ich oferty
nie są najkorzystniejsze.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze Wykonawcy. Zawiadomienie może być np. telefoniczne, ale nie później niż
w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Niniejsze

postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na

wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu
zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega, że jeżeli najkorzystniejsza oferta Wykonawcy
przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego postępowanie zostanie
unieważnione.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2 Formularz cenowy - załącznik nr 2
3. Projekt umowy - załącznik nr 3
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Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
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