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Zapytanie Ofertowe 
1/LP/2021 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, w związku zasadą 

zachowania uczciwej konkurencji, racjonalności i efektywności, ogłasza postępowanie na remont piecy 

typu Veissmann. 

 
 

1. Zamawiający: 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KUNEGUNDY PAWŁOWSKIEJ W TRABKACH WIELKICH 
reprezentowana przez dyrektora – Ewa Maria Tuz 
 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 
130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.  
 
1.1. Przedmiot zamówienia  
1) Przedmiotem zamówienia jest remont piecy typu Veissmann – naprawa systemu sterowania oraz 

inne uszkodzenia powstałe wskutek uderzenia pioruna.  
 

1.2. Miejsca wykonania przedmiotu zamówienia 
Siedziba zamawiającego 83-034 Trąbki Wielkie ul. Sportowa 2. 

 
1.3. Terminy realizacji zamówienia  

Termin realizacji zamówienia  do 31.08.2022 
 
2. Sposób przygotowania i składania ofert 

 
1) Wykonawca składa Ofertę na podstawie załącznika nr 1  do Zapytania Ofertowego  
2) Ofertę  (wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy) należy składać do dnia 10.08.2021 r. 
3) Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, osobiście dostarczyć do siedziby lub 

droga elektroniczną na adres: sptrabkiwielkie@gmail.com  
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 
5) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
3. Ocena ofert 
1) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności  

z Zapytaniem Ofertowym.  
2) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych 
zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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c) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej 
omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

d) zawiera rażąco niska cenę.  
3) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku  

do Zamawiającego. 
4) Zamawiający może, kontaktując się drogą mailową na adres wskazany w ofercie, w toku badania 

 i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco 
niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich 
uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień 
Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty. 

5) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 
rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia 
roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek. 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja 
przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego  
za niemającą racjonalnego uzasadnienia. 

 
4. Kryteria oceny ofert 
1) Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia 

wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 
2) Oferty niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następującego kryterium oceny 

oferty:  
Cena – waga kryterium  100% (PC) 

 
w kryterium Cena-  ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem: 

PC = Cn / Cb x 100% x 100 
gdzie: 
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
Cb – cena badanej oferty 

3) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
4) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, 

porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonych w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym. 

5) W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 
do zera po przecinku. 

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty  
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  
bez przeprowadzania ich ponownej oceny 

 
5. Wynik postępowania 

Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane e-mailowo do wszystkich uczestników 
postępowania. 

 
6. Dodatkowe informacje 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować 
na adres e-mail: sptrabkiwielkie@gmail.com 

1) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert wariantowych. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia  
wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia 
wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych  
i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 
pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, 
jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany 
wykazać, tą równoważność Zamawiającemu. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w całości lub części bez 
podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

3) Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli: 
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia; 
b) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.  

 
8. Informacje dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych 

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskie w Trąbkach Wielkich, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.s 1 z 

późn.zm.) zwanego dalej RODO przedstawia następujące informacje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kunegundy 

Pawłowskie w Trąbkach Wielkich. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

e-mail l inspektor@cbi24.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby administratora, tj. 83-084 

Trąbki Wielkie ul. Sportowa 2. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

w celach zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej ze Szkołą Podstawową im. Kunegundy 

Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, oraz wynikających z niej obowiązków w zakresie ubezpieczeń 

społecznych,  zobowiązań podatkowych, rachunkowości. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywać dane tj. wynikające z umowy cywilnoprawnej bez ZUS – 5 lat, a z umowy 

cywilnoprawnej z ZUS – 50 lat. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. Nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), 



4 

 

prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania 

danych doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel. 22 531-03-00 godziny pracy urzędu: 8.00–16.00) gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa,  

w tym RODO. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,  

a odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

..…………………………………. 
   (pieczęć firmowa) 

                            
 
 

OFERTA złożona w odpowiedzi  na Zapytanie ofertowe  
I. Dane Wykonawcy 
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
…………………..………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Pełna nazwa Wykonawcy, adres, NIP 

 
tel.. ………………………………………………….……    e-mail     ………..…………………………………………………….. 
 
II.W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe  na usługę remontu piecy typu Veissmann przez Wykonawcę 

na rzecz Zamawiającego  

REMONT PIECY TYPU VEISSMANN   oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia 

za cenę:…………………………………..zł brutto (słownie …………………….………………………………………………………..), 

w tym …………… % VAT. 

1. Oświadczam/my, że zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji 
zamówienia. 

2. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi wymogami zawartymi  
w Zapytaniu Ofertowym  oraz w załącznikach, stanowiących jego integralną część. 

3. Akceptujemy wymagany przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym termin realizacji 
zamówienia.  

4. Zapoznałem(liśmy) się z warunkami postępowania określonymi w Zapytaniu Ofertowym  
i przyjmuję(emy) je bez zastrzeżeń, w tym również okres związania ofertą w czasie 10 dni od daty, 
w której upływa termin składania ofert.  

5. Akceptuję(emy) wszelkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego wykonania zawarte  
w Zapytaniu Ofertowego oraz w załącznikach, stanowiących jego  integralną część. 

6. Akceptuję(emy) projekt umowy, której treść zawiera załącznik do Zapytania Ofertowego 
i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7. Deklaruję(emy), iż przedstawiona w ofercie cena nie stanowi ceny dumpingowej i złożenie oferty 
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

8. Informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …….. stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

9. Oświadczam(y), że wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.1 

                                                           
1 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. 

Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie.  
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VI.  Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą:  
 zał. 1  
 
                                                            …………………..................................................................... 
                                                                                                               podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


