
Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej                        

i odgromowej w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie

I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej        

i odgromowej w  budynku  Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta  w Łukowie,     
ul. Międzyrzecka 70, 21-400 Łuków, 
Tel.- 25 798 0603, Fax - 25 798 6220, e-mail – zs3lukow@poczta.onet.pl

 Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usługi w sposób pełny 
i kompleksowy, na podstawie szacunków własnych.

II.  TERMIN REALIZACJI
 Realizacja zadania w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy. 
 Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Janusz Janaszek tel. 25 798 0603.

III WYMAGANE DOKUMENTY
 Ksero dowodu osobistego, a w przypadku przedsiębiorcy aktualny odpis 

z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 Dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji wymaganych 
do wykonania pomiarów elektrycznych.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy (zgodny w treści 

z wzorem). 
 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.
 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby 
podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści 
wyraźnie wskazywać uprawnienie 
do podpisania oferty. Dokumenty składające się na ofertę - inne 
niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z 
tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 



i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z 
realizacją oferty.

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 Oferty należy składać w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. St. Reymonta 

w Łukowie /sekretariat szkoły/ w oklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem 
„Oferta cenowa na pomiary elektryczne” do dnia 
25 lutego 2014 roku do godz. 1000.

 Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje 
wykonanie kompleksowo przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
Zamawiającego i zaoferuje najniższą cenę za całość przedsięwzięcia.

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

Z poważaniem

DYREKTOR

Anna Pietrzak

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy


