
 

  ZZ EE SS PP ÓÓ ŁŁ   SS ZZ KK ÓÓ ŁŁ   
uull..  PPaarrttyyzzaannttóóww  1199,,  2211--005500  PPiiaasskkii  

tel./fax. (81) 58-21-001;  

                              www.zspiaski.pl     e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl    

 

Piaski, dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(zgłoszenie na stronę internetową) 

 
I.  Zamawiający  

Powiat Świdnicki w Świdniku - Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19,  

21-050 Piaski 

NIP: 712-290-45-39 

www.zspiaski.pl 

zspiaski.sekretariat@op.pl 

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy. 
 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu (załącznika nr 1) do pracowni środków 

transportu drogowego Zespołu Szkół. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2016 r.  

 

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

1. Oferty powinny być złożone w Zespole Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 

Piaski w sekretariacie w terminie do 20.12.2016r. do godziny 12:00. Oferta otrzymana przez 

Zamawiającego po terminie nie będą brane pod uwagę.  
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia lub dokumenty przekazywane są w formie 

pisemnej lub faksem na numer: 81 5821001 albo też drogą elektroniczną na adres email: 

zspiaski.sekretariat@op.pl 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.zspiaski.pl  

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Kudeń. 

 

V. Kryteria oceny ofert  

Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

a) Cena brutto za wykonanie zamówienia: 80% 

b) Okres gwarancji: 20% 

 

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

a) Punkty za kryterium cena - zostaną obliczone według następującego wzoru: 

 

http://www.zspiaski.pl/
mailto:zspiaski.sekretariat@op.pl


 

Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej x 60 = _______ pkt 

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

 

b) Punkty za kryterium: okres gwarancji - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie  

z punktacją w tabeli: 

 

Liczba punktów Okres gwarancji 

10 powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie 

20 powyżej 24 miesięcy 

 

 

3. Opis oceny ofert 

Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę 

punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest 

zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, 

spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa. 

 

 

VI. Informacje dotyczące najkorzystniejszej oferty  

 Faktura VAT nie może być wystawiona z datą wcześniejszą niż 28.12.2016 r.  

i późniejszą niż 30.12.2016 r.  

 Płatność przelewem 3 dni od dnia wystawienia faktury 

 Dostawa sprzętu w dniu wystawienia faktury. 

 Miejsce wykonania siedziba zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


