


4. Uzupełnienie ubytków betonu od spodu konstrukcji biegów schodów 

z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia 

5. Ewentualne drobne naprawy metalowej balustrady 

6. Oczyszczenie i pomalowanie balustrady  

Stosowane do remontu materiały musza uwzględniać stosowanie w okresie zimowym 

narzędzi i środków do odśnieżania oraz likwidowanie śliskości.  

Wytyczne do oferty: 

Przed złożeniem oferty zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu 

objętego przedmiotowym zamówieniem. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i niezbędne załączniki znajdują się na 

www.4lo.bialystok.pl  

2. Termin realizacji zamówienia: do 28.08.2018 r. 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. 

4. Kryteria wyboru: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów 

(Pc) spośród pozostałych ofert nieodrzuconych, zgodnie z przedstawionym poniżej wzorem  

Sposób dokonywania oceny wg wzoru: 

𝑃𝑐 =
𝐶𝑛

𝐶𝑜
∗ 100 

gdzie: Pc - punkty za cenę brutto (z VAT) - max 100 pkt; 

Cn - Cena brutto (z VAT) najniższa z ofert nie odrzuconych; 

Co - Cena brutto (z VAT) oferty poddanej ocenie; 

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 

5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, oraz 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 



poz.759 ze zim.). 

6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

6.1 Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego; 

6.2 Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; 

6.3 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie 

umożliwiającym realizację przedmiotowego zamówienia. 

6.4 Dokumenty załączone do oferty musza być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że 

pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 

zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 

6.5 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu 

będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający 

nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

6.6 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia w oparciu o załączone przez potencjalnego Wykonawcę do niniejszego zapytania 

dokumentów. 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego formie pisemnej do dnia 29.06.2018 roku do 

godz. 10.00, w Sekretariacie  IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku  

8. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest: Janusz Karpowicz nr  tel. 606 758 757 

9. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w ogłoszeniu 

o zamówieniu z zastrzeżeniem pkt 10 

10. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów 

przedmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.. 

11. Zamawiający poprawi w treści oferty  

a) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie. 

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o której zamawiający powiadomi 

Wykonawcę, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. 





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

(miejscowość, dnia)  

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

IV Liceum Ogólnokształcące 

im. Cypriana Kamila Norwida  

Białystok 

ul. Zwierzyniecka 9a 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do zaproszenia ofertowego z dnia ………………… r. oferujemy: 

1. Usunięcie zniszczonej okładziny z terrakoty 

2. Przygotowanie podłoża pod (alternatywnie) 

a. nową terrakotę, gres itp. 

b. nawierzchnię z betonu, lastryka lub inną trwałą nawierzchnię 

3. Wykonanie nowej okładziny schodów 

4. Uzupełnienie ubytków betonu od spodu konstrukcji biegów schodów 

z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia 

5. Ewentualne drobne naprawy metalowej balustrady 

6. Oczyszczenie i pomalowanie balustrady  

za cenę : .................................................... zł (netto) ................................................. zł z VAT 

słownie brutto: ............................................................................................................................. 

Termin realizacji - ............................................................................................................. 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel      Data: 

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

 
  



Załącznik 2 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 

w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 9a na:  

Naprawa schodów wewnętrznych do kuchni  

dla zadania określonego w budżecie 

„4270 Zakup usług remontowych” 

w terminie i pod warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności 

określonych w zaproszeniu. 

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania 

zawartymi w zaproszeniu i w projekcie umowy, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty do podpisania 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umowy na wykonanie zadania; 

6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy; 

7. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej 

„Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe; 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel      Data: .................... 

 

 

 

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

(podpis, pieczęć)   




