
 

 

Zespół Szkół Technicznych w Płocku

09-402 Płock, al. Jana Kilińskiego 4
 tel. +48 24 364 27 30;   fax +48 24 364 27 31

e-mail: sekretariat_zst@go2.pl;  http:/ www.zstplock.pl 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

dotyczy: dostawy wraz z  montażem i wniesieniem mebli do Internatu Zespołu Szkół Technicznych 
w  Płocku ul. Norbertańska 11.  

Postepowanie prowadzone jest w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (z późn.zm.). 
 
Zamawiający:           Gmina-Miasto Płock,   Pl. Stary Rynek 1,  09-400 Płock,   NIP: 7743135712  

Odbiorca/Płatnik:    Zespół Szkół Technicznych w Płocku  ,  ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock, 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli do Internatu Zespołu 
Szkół Technicznych w Płocku  -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1. 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty – Załącznik  Nr 2 do 

niniejszego zapytania. 
 

2. Zaoferowana cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji   zamówienia – koszty 
dostawy, wniesienia, montażu oraz uporządkowania pomieszczeń po wykonaniu zamówienia 

 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę . 
 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 
oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz  

 

5. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę i kolejno 
ponumerowane , począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty 

 

 

III. Osoba upoważniona do kontaktu 
-   Grzegorz Potkański   - tel.   24 364-27-55 lub 510 770 680 
 

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia  ofert. 
 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście  w siedzibie Zamawiającego – 
Zespół Szkół Technicznych w Płocku   ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock  - Sekretariat Szkoły do dnia  
05.03.2018 r.  do godz. 10:00  
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:  Oferta na  Dostawa wraz  

z wniesieniem i montażem mebli do Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku Nie 

otwierać przed dniem 05.03.2018  do godz. 10:30 
 

2. Otwarcie ofert nastąpi  05.03. 2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych  
w Płocku, ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock, Gabinet Dyrektora. 
 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 

 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej  www.zstplock.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego  
 

V. W przypadku gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub 
 są one niezgodne z zapisami ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, wezwanie to jest 
kierowane do oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia 
dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie oferty. 
 

VI. Warunki realizacji zamówienia. 
1. Dostawa i montaż  mebli odbędzie się w terminie określonym w ofercie. 

 

2. Dostarczane meble powinny  posiadać  certyfikaty  i atesty. 
 

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności. 

 

VII. Ocena ofert. 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów. 
1. Kryterium oceny ofert- najniższa cena. 

 

2. W przypadku zaoferowania tej samej ceny Dyrektor może zaprosić Oferentów do złożenia ofert 

http://www.zstplock.pl/
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ustnych. 
3. Dyrektor szkoły może zwrócić się do każdego Oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie 

wyjaśnień dotyczących jego oferty. 
 

4. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najniższą ceną, która będzie spełniała wymogi 
formalne. 
 

 

5. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa Oferenta do złożenia 
wyjaśnień, wezwanie to jest kierowane do oferenta, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. Brak wyjaśnień lub uznanie ich za nieprzekonywujące spowoduje odrzucenie 
oferty. 
 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje  telefonicznie  lub drogą elektroniczną 
na podany przez Wykonawcę  adres e-mail 
 

IX.  Okres związania ofertą.  
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej  
podpisania. 
 

X.   Termin realizacji zamówienia:  do 31 marca 2018 r.  
 

XI.   Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny , bądź  
zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek ofert. 
 

XII.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy  
Kodeksu cywilnego. 
 

XIII. Załączniki. 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 

2. Formularz oferty –zał. nr 2 

3. Wzór umowy –zał. nr 3 

 
 
 
 
 
 


