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Ostrowiec Św., 20.08.2020 r. 

SE.26.15.2020 
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 

 

1. Zamawiający: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

27-400 Ostrowiec Św. 

ul. Żeromskiego 5 

tel. 41 262 48 06, 41 262 48 03 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Rafał Wójcicki 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wykonanie remontu ogrodzenia nieruchomości Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Św., w tym: 

 demontaż i utylizacja starych słupków ogrodzeniowych, 

 przygotowanie terenu pod inwestycję (wykarczowanie istniejących krzewów), 

 wykonanie nowego ogrodzenia z paneli (wys. 133 cm, drut stalowy ocynkowany fi 5 mm)  

na długości 100 m wraz z betonową podmurówką (wys. 25 cm) i zakotwieniem słupków; montaż 

przęseł za pomocą nakrętek zrywalnych antykradzieżowych. 

Oferenci przed złożeniem ofert winni dokonać oględzin terenu we własnym zakresie. 

3. Termin realizacji: do 06.09.2020 r. 

4. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania. 

4.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.3. Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego, ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św., w kopertach z napisem „Dotyczy 

remontu ogrodzenia ZSOMS w Ostrowcu Św.” lub przesłać mailem na adres 

sekretariat@sms.ostrowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2020 r. do godziny 10.00. 

Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

4.4.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, a także będzie miał prawo wezwać  

do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.  

W szczególności będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać 

rażąco niską cenę. 

4.5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

5. Kryterium oceny ofert. 

5.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium 

ceny brutto (waga kryterium 90%) oraz długość gwarancji (waga kryterium 10%).  
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5.2. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

liczba 

punktów 
= 

najniższa cena  
X 90 pkt. 

cena oferty ocenianej 

      5.3. W kryterium „gwarancja” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

Długość gwarancji w miesiącach Liczba punktów 

96 10 

84 9 

78 8 

72 7 

66 6 

60 5 

54 4 

48 3 

42 2 

36 1 

      Najkrótszy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 3 lata, maksymalny to 8 lat.  

                5.4.  Punkty za oba kryteria zostaną zsumowane.  

      5.5. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza  

w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym - za ofertę najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów. 

6. Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone w siedzibie zamawiającego – tablica 

ogłoszeń w dniu 26.08.2020 r. o godz. 11.00. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia 

umowy.  

 

7. Niniejsze zaproszenie do składania oferty nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 

zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

 

Anna Trojanowska 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 


