
Nowy Targ, dnia 12.09.2019 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu
al. Kopernika 28
34-400 Nowy Targ

II.Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: montaż sieci monitoringu wizyjnego.
2. Montaż sieci monitoringu odbywa się z użyciem zakupionych przez oferenta materiałów zgodnie

z obmiarem oraz specyfikacją techniczną. Wymaga się zastosowania materiałów fabrycznie nowych.
3. Szczegółowy opis zamówienia:  specyfikacja techniczna zamówienia oraz obmiar.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zaleca się, aby Oferent osobiście zapoznał się z miejscem wykonywania usługi w celu dokładnej

analizy sposobu wykonania prac oraz właściwego przygotowania swojej  oferty (obiekt  dostępny
od poniedziałku do piatku w godz. 8.00-14.30.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  21 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Kryteria oceny oferty:  cena 100%
1. Zamawiający  dokona  wyboru  wykonawcy,  który  zaoferuje  najniższą  cenę  za  przedmiot

zamówienia.
V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmy,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na

adres: Szkoła Podstawowa Nr 2  al. Kopernika 28,  34-400 Nowy Targ do dnia 20 września 2019 r.
do godziny 11.00 wraz z załącznikami. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.
4. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

VII.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.sp2.nowytarg.pl .

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji  udziela sekretarz  szkoły Elżbieta  Książkiewicz tel:  18 2662796 oraz  inspektor
nadzoru Radosław Wnuk tel. 793233313.

Zamawiający  zaznacza,  że  do  niniejszego  zamówienia  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie
przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 2
w Nowym Targu do zawarcia umowy.

Załączniki:
1) Specyfikacja zamówienia.
2) Formularz ofertowy.
3) Projekt umowy.


