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Załącznik nr 2 – wzór zapytania ofertowego. 

 

Gmina Miejska Kraków 

31 – 004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

NIP: 676 101 37 17 

a w jej imieniu 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków,  

30 - 079 Kraków, al. Kijowska 8,  

zaprasza do złożenia oferty na: 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:  

 na prace polegające na remoncie i malowaniu dawnej sali judo w przejściówce miedzy 

szkołą, a przyszkolnym basenem; 

 na prace polegające na remoncie i malowaniu toalety na parterze. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 Prace remontowe wykazane w przedmiarach robót. 

3. Załączniki: przedmiar robót – dawna sala judo, przedmiar robót – toaleta na parterze, oferta 

cenowa – wzór. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2022 r. 

5. Inne wymagania: brak 

6. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  

a) winna być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu, mailem lub 

osobiście;  

b) cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie; 

c) winna być napisana w języku polskim, czytelnie; 

d) winna obejmować całość zamówienia.  

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:  

a) w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia;  

b) w formularzu oferty (propozycji cenowej) należy podać cenę oferty: bez podatku VAT, 

stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto tj. łącznie z podatkiem VAT; 

c) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami 
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ustawy od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  

8. Propozycję cenową należy przekazać do dnia: 25 listopada 2022 r.  

9. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:  

a) zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym 

miejscu, a także, gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej 

za nową ofertę; 

b) o odrzuceniu lub przyjęciu oferty zamawiający zawiadamia oferenta; 

c) w przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub gdy są one 

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość zamawiający wezwie oferenta do 

uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Brak odpowiedzi oferenta we 

wskazanym terminie spowoduje odrzucenie oferty; 

d) jedynym kryterium oceny kompletnych i prawidłowo złożonych ofert jest w 100 % 

proponowana cena. 

10. Unieważnienie postępowania następuje, gdy: 

a) nie złożono żadnej propozycji ofertowej.  

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest: 

Katarzyna Murzyn tel. 12 636 70 93, fax 12 638 14 17 e-mail: poczta@sp5.krakow.pl 

12. Zamawiający zaprosi wybranego wykonawcę do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego. Dopiero podpisanie umowy rozpoczyna realizację zamówienia  

i nakłada na ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązanie z niej wynikające. 

 

 

 

 


