
Nakło Śląskie, dn. 31.10.2022 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim zaprasza do składania ofert na 
wykonanie zadania: 

 

WYMIANA FOLII OGRODNICZEJ NA DACHU SZKLARNI  
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.1000-lecia Państwa Polskiego 
 ul. Morcinka 9 
 42-620 Nakło Śląskie 
 NIP: 645-19-67-724  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Zakres prac obejmuje: 
- demontaż starej folii, 
- założenie nowej folii, 
- założenie zaworów (przelotki), 
- podłączenie węża giętkiego do nadmuchu powietrza, 
- zabudowanie dwóch pomp powietrza. 
 

2. Parametry folii: 
- folia zewnętrzna: 

• grubość – 18 micronów, 

• kolor – bezbarwny, 

• przepuszczalność 90%, 

• folia termiczna, 

• dyfuzyjność. 
 

- folia wewnętrzna z powłoką antykondensacyjną:  

• grubość – 180 micronów, 

• kolor – bezbarwny, 

• przepuszczalność 90%, 

• dyfuzyjność – 20%. 
 
 

III. KRYTERIA OCENY OFERT: 
Kryterium wyboru: cena – 100% 
Cena oferty wyrażona w PLN powinna zawierać wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego i 
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI: 

1. Wymagany termin realizacji zadania: 15 grudzień 2022 r. 
2. Okres gwarancji: 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez stwierdzonych usterek. 
 

 



V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Stefan Szulc – tel. 605 827 303 

 

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 
zapytania ofertowego 

   
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę należy przesłać na przygotowanym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do 
niniejszego zapytania ofertowego do dnia 07.11.2022 r. do godz. 10:00: 
- pocztą na adres Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
42-620 Nakło Śląskie ul. G. Morcinka 9 
- lub faxem (032 381-32-21) 
- lub e-mailem na adres: sekretariat@ckrnaklo.pl 
- lub złożyć w sekretariacie szkoły. 
             

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie placu budowy i w jego okolicy w 
celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności dokumentów i 
informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz 
zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich 
wykonania. 

2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi środkami, materiałami, narzędziami do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 
Ocenie podlegać będzie formalna i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

5. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość 
zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. 

6. Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót bez 
stwierdzonych usterek oraz wystawionej faktury, płatnej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego. 

7. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania 
ofert. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyn.  

      

         

 

 

 
Załącznik: 
- formularz ofertowy 
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia 

 

 
 



Załącznik nr 1 

 

………………….…..………… 
pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na zapytanie ofertowe: „Wymiana folii ogrodniczej na dachu szklarni”. 
 
Wykonawca: …………………………………………………………………………….……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………... 
adres: …………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
NIP: …………………………………….………………………. 
KRS: ……………………………………………………....…… 
Nr telefonu/faxu: …………………………….…………. 
e-mail: ……………………………………………………….. 
 
 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania: „Wymiana folii ogrodniczej 
na dachu szklarni” oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia: 
za cenę netto ………………………………………….………………………... 
podatek VAT …………………….………………………………………………. 
cena brutto ………………………………………………………………………. 
słownie wartość brutto …………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 Ponadto udzielamy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 
5 lat licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru 
końcowego bez stwierdzonych usterek, za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które 
obowiązują gwarancje fabryczne producentów. 
 
 Jednocześnie oświadczamy, że: 
- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
- podana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, 
- dysponujemy odpowiednim sprzętem, narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz zasobami 
ludzkimi niezbędnymi do prawidłowego wykonania robót,  
- osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia, jeżeli 
odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
- jesteśmy  ubezpieczeni od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
- przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, 
- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich 
wymogów obligatoryjnych. 
 
 
 
 
 

……………………………..    …………………………….. 
                data                 podpis i pieczęć Wykonawcy    
   

 



 
Załącznik nr 2 

………………….…..………… 
pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana folii 

ogrodniczej na dachu szklarni” prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im.1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 
 
 
 
 

……………………………..    …………………………….. 
                data                 podpis i pieczęć Wykonawcy     

 


		2022-10-31T13:50:23+0100
	Łucja Katarzyna Chrzęstek-Bar




