
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                                                         Ryki, 20.11.2012r.  

im. Władysława Korżyka w Rykach  

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2012 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego (w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze 

zm.).  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I.1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka  

w Rykach , ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 081 8651297, faks 081 

8651297.  

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.mechanikryki.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Dostawa maszyn i narzędzi służących do utrzymania czystości w okresie jesienno 

zimowym.  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dostawa maszyn i narzędzi służących do utrzymania czystości w okresie jesienno 

zimowym.  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wie lkości lub zakresu zamówienia:  

Dostawa maszyn i narzędzi służących do utrzymania czystości w okresie jesienno 

zimowym zgodnie z poniższym zestawieniem dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 

Władysława Korżyka w Rykach: 

Część 1: 

a) odśnieżarka spalinowa – szt. 1 

 szerokość odśnieżania – 56 cm 

 wysokość odśnieżania – 50 cm 

 moc silnika – 7 KM 

 silnik - czterosuwowy 

 typ śruby – stal zębata 

 średnica wentylatora – 23 cm 

 skrzynia biegów - manualna 

 ilość biegów – 5P + 2T  

 dyferencjał – ręczny 

b) dmuchawa spalinowa (odkurzacz do liści) – szt.2 

 silnik czterosuwowy 

 pojemność – 24 - 25 cm3 

 moc - 0,80-0,85kW 

 wydajność dmuchawy – 8,00 -9,00  m3/min 

 prędkość strumienia powietrza – 64,6 m/s 

Część 2: 

a) łopata do śniegu – szt. 5 

 materiał – aluminium 

 szerokość głowicy – 50 cm 

 długość narzędzia – 150 cm 

b) grabie do liści – szt. 5 

 Lekkie grabie wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.  

 Sprężyste zęby  

 Szerokość  robocza – min. 50 cm 

c) kosz na śmieci  – szt. 5 

 typ uliczny, parkowy 

 materiał – PEHD 



 kolor zielony lub niebieski (ewentualnie inny kolor) 

 Wymiary pojemnika: 

pojemność  50 litrów  

wysokość  81,10 cm 

szerokość  48,00 cm 

głębokość  35,70 cm 

 atest higieniczny PZH 

 zgodność z normą PN-EN 840 

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.  

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie  

03.12.2012r. Zakończenie: 21.12.2012r.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,  

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.1) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

III.3.2)Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna: 

1) posiadać datę sporządzenia;  

2) posiadać dokładny i szczegółowy opis oferowanej dostawy; 

3) zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia;  

4) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu;  

5) być podpisana czytelnie przez Oferenta, 

W cenie oferty należy uwzględnić: 

1) wartość dostawy, określonej w oparciu o przedmiot zamówienia;  

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres 

ważności umowy.  

Na korespondencji należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: Oferta 

na dostawę maszyn i narzędzi służących do utrzymania czystości w okresie 

jesienno zimowym.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

III.4) INNE DOKUMENTY  

1. Formularz cenowy stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia  

2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian  

a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł 

wcześniej przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia 

publicznego (niniejszej umowy) - w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się 

zrealizować przedmiot zamówienia w innym, jednostronnie wskazanym przez 



Zamawiającego terminie, uwzględniającym jednak możliwości techniczne i organizacyjne 

Wykonawcy;  

b) uległa obniżeniu ustawowa stawka podatku VAT bądź jakakolwiek inna należność 

publicznoprawna bądź inny prawem określony składnik cenotwórczy wpływający 

na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje 

się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio niższą cenę niż wskazana w 

jego Ofercie  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.mechanikryki.pl      

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 28.11.2012r. godzina 14:00, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 

Władysława Korżyka w Rykach, sekretariat. Ofertę należy złożyć osobiście lub w formie 

przesyłki pocztowej, przesłanej na adres Zamawiającego, faksem na nr: 81 8651297 lub 

w wersji elektronicznej (skan) przesłanej na adres: zsz@mechanikryki.pl.   

IV.4.3) Informacje dodatkowe: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może 

żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów w/s zapytania ofertowego: 

Grzegorz Kornas, tel.501 303 293, email: zsz@mechanikryki.pl.   

IV.4.4) Płatność: Zamawiający za wykonaną dostawę dokona płatności przelewem w 

ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert).  

IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 

projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

http://www.mechanikryki.pl/
mailto:zsz@mechanikryki.pl
mailto:zsz@mechanikryki.pl


 

………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………………………................... 

(pełna nazwa Oferenta) 

……………………………….................. 

(dane teleadresowe) 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr1 

im. Władysława Korżyka w Rykach 

ul. Żytnia 5 

08-500 Ryki 

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2012 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zapytanie oferuję dostawę maszyn i narzędzi służących do 

utrzymania czystości w okresie jesienno zimowym zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia, za łączną kwotę w wysokości: 

................................................. zł brutto 

(słownie:………………………………………...………….zł), w tym podatek VAT ………………………….zł.  

 

 

Uwagi*: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* w uwagach należy zawrzeć ewentualne wyjaśnienie do oferty.  

 

OŚWIADCZENIE: 

 Oświadczam, że zawarte w „Zapytaniu ofertowym 4/2012” warunki akceptuję 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania w przypadku przyjęcia mojej oferty na 

dostawę pomocy dydaktycznych. 

 Oświadczam, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za 

prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów. 

 Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 Oświadczam, że posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie 

z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.  

 Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia.  

 Osoba uprawniona do kontaktów w/s oferty: ……………………………………………. ................. 

(imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

 

…………………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

oferenta) 

Nazwa wykonawcy ................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................... 

Numer telefonu / fax- u ......................................................... 

Mail .............................................................................................. 

Oświadczenie 

 



 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie zapytania o cenę na: 

„Dostawa maszyn i narzędzi służących do utrzymania czystości w okresie 

jesienno zimowym”  

oświadczam, że: 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                        

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

 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3: Projekt umowy 

 



 

UMOWA Nr ……/2012 

Dnia ……... 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych 

Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach z siedzibą przy ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki, 

NIP: 5060103893, Regon: 060708614 reprezentowanym przez  

Marka Ochapa – Dyrektora Szkoły 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………............................................................................... 

reprezentowaną/ym przez:  

1. …….................................................................................................................  

zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą  o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne w  trybie zapytania ofertowego 

nr 3/2012, przeprowadzone w dniu 20-11-2012r., oraz zaakceptowana oferta z dnia  

..-..-2012r., zgodnie z Ustawą  z 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. 

U.   z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa maszyn i narzędzi służących do utrzymania czystości 

w okresie jesienno zimowym. Dostawca zobowiązuje się zrealizować dostawę sprzętu 

w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy.  

 

§ 2 

1. Za wykonanie usługi opisanej w §1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………… złotych). 

 

§ 3 

1. Dostawca, określone w § 2 wynagrodzenie, otrzyma po dostarczeniu całości 

przedmiotu umowy, jego odbiorze przez Zamawiającego i złożeniu faktury.  

2. Ustala się, że faktura będzie wystawiona na całość przedmiotu umowy jedną kwotą. 

Dodatkowo Dostawca dostarczy załączniki do faktury z wyszczególnieniem urządzeń  

i wskazaniem cen w rozbiciu na pozycje.  

3. Termin zapłaty faktury za dostarczony przedmiot umowy ustala się do 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy jest płatne przelewem z rachunku 

Zamawiającego na konto Dostawcy: nr rachunku:  

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć na adres: 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka;  

ul. Żytnia 5; 

08-500 Ryki 

 

maszyny i narzędzia służących do utrzymania czystości w okresie jesienno zimowym 

zgodnie z wykazem określonym w zapytaniu.  

2. Z czynności odbioru w dniu przyjęcia zostanie sporządzony protokół przyjęcia  

3. Dostawca powiadomi Zamawiającego o dostawie min. dzień wcześniej.  

Osoby do kontaktu:  

Grzegorz Kornas - tel. 501 303 293 

 

§ 5 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

kontrahenta uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

§ 6 



Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 7 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności  od Zamawiającego niezależnych w 

wysokości 20% wartości zakresu umowy,  

b) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za 

każdy dzień zwłoki,  

c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 

Zamawiającego w celu usunięcia wad. 

2. W przypadku wystąpienia szkody w rozmiarze większym niż określono karą umowną, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3. Ewentualne kary umowne zostaną potrącone z faktury.  

4. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

wskutek okoliczności niezależnych od Dostawcy w wysokości 20% wartości przedmiotu 

umowy. 

5. Dostawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe 

przekazanie należnej kwoty za dostarczony przedmiot umowy.  

 

§ 8 

1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie  powiadomi o tym drugą 

stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania 

umowy lub umowa zostanie rozwiązana.  

§ 9 

Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności 

listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

 

§ 10 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu 

niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.  

2. Dostawca zobowiązany jest do uzyskania p isemnej zgody Zamawiającego na 

przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy 

prawnej Dostawcy. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. 

U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach  - jeden (1) 

egzemplarz dla Dostawcy, jeden (1) dla Zamawiającego.  

 

§ 13 

Integralną częścią umowy są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia,  

2) Oferta Dostawcy 

Wykonawca         Zamawiający  

…………………………….        ……….…………………… 


