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                                                                                                          Nowogard, dnia 22.03.2022 

SP1.341.17.22 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie, ul. Wojska 

Polskiego 6; 72-200 Nowogard,  telefon: 91 3926270, adres mailowy: szp1now@wp.pl  

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty na wymianę 

zbiornika buforowego znajdującego się w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Nowogardzie. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zbiornika buforowego SCWA o pojemności 300 l wraz z 

potrzebnymi materiałami hydraulicznymi. 

Wszelkie czynności będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.  

W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

możliwa jest osobista  wizyta Wykonawcy w celu zapoznania się z urządzeniami podlegającymi 

zapytaniu ofertowemu  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 

TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymiana zbiornika do 08.04.2022r. 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena 100% 

mailto:sebastszym@wp.pl


 

   
INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający pozostawia 

sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez 

zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie zamawiającego. Złożenie ofert nie jest 

wiążące dla Zamawiającego.  Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu  

o kryterium oceny ofert. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferent przedstawia ofertę na formularzu ofertowym wraz z załącznikami (uprawnieniami)  

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę z załącznikami (uprawnienia) należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać lub 

dostarczyć osobiście na adres:  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie, 

ul. Wojska Polskiego 6; 72-200 Nowogard w terminie do dnia 30 marca 2022r. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

 

      Sebastian Szymański – 91 39 26270  

 

Wykaz dokumentów jakie muszą złożyć wykonawcy: 

 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

2. Uprawnienia eksploatacyjne (kwalifikacje) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 

i prac kontrolno-pomiarowych w zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych  

w przedmiocie zamówienia. 

 


