
Kołobrzeg, 10.09.2018r. 

Zapytanie ofertowe 

 

Dyrektor szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu 

zaprasza do przedstawienia oferty na zadanie: 

„Drzwi przeciwpożarowe PORTA” 

Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541 

Odbiorca (płatnik, adres do korespondencji): 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20, 

78-100 Kołobrzeg 

Przedmiot zapytania drzwi przeciwpożarowe firmy PORTA: 

- przeciwpożarowe El 30,  
- skrzydło drewnopodobne, 
- ościeżnica metalowa,  
- 2 zawiasy, zamek,  
- klamka z szyldem.  
 
Proszę o ofertę : 
1. 1 komplet bez montażu, 
2. 1 komplet z montażem, 
3. 10 kpl. bez montażu, 
4 10 kpl. z montażem. 
Proszę również o podanie terminu realizacji. 
 

Oferta powinna zawierać: 

1. Ceny brutto z rozbiciem na poszczególne punkty zapytania. 

2. Sprzęt winien być kompletny, gotowy do pracy. 

3. Drzwi musi być fabrycznie nowe, zawierać pełne wyposażenie, gwarancje. 

4. Zamówienie i dostawa winno być zrealizowane transportem własnym i na koszt 

wykonawcy. 

5. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w tabeli ceny brutto 

obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się 

konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oferta winna zawierać oświadczenie wykonawcy, iż zobowiązuje się w wypadku 

stwierdzenia wady 

dostarczonego elementu wyposażenia do bezpłatnej wymiany na nowy wolny od wad. 



7. Oferta winna zawierać dokładne informacje na temat gwarancji poszczególnych 

elementów zamówienia. 

 

Termin realizacji i płatność: Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy sprzętu zgodnie ze 

złożonym zapotrzebowaniem i wskazanym terminem dostawy w formie pisemnej lub pocztą 

elektroniczną. 

Płatność będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 

dni. 

Termin składania ofert: do dnia 17.07.2018 r. 

Ofertę można złożyć: w sekretariacie szkoły lub przesłać droga elektroniczną na adres: 

kierownik@sp5kg.pl 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. 

Rozeznanie cenowe nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. 

Do rozeznania cenowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Zamawiający zastrzega wybór wykonawcy całości lub części zamówienia. 

 


