Szczecin, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Numer sprawy:

ZCDN/ZP/2110/7/2016

ZAMAWIAJĄCY: Województwo Zachodniopomorskie,
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Tel. 91 43 50 622, fax 91 422 52 24,
sekretariat@zcdn.edu.pl

Zapytanie ofertowe
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia działki Oddziału Zamiejscowego ZCDN w Gryficach.
Zakres prac:
1. Demontaż istniejącej bramy wjazdowej dwuskrzydłowej oraz furtki z odcięciem słupków przy
podłożu.
2. Montaż 20 m ogrodzenia z przęseł betonowych o wysokości 200 cm. Słupki wbetonowane w
podłoże wyłożone kostką brukową.
3. Montaż 14 m ogrodzenia systemowego z paneli 3D ocynkowanych i malowanych w kolorze
zielonym o wysokości 150 cm. Słupki o przekroju 6X4 cm. Montaż słupków w istniejących
krawężnikach drogowych.
4. Montaż uprzednio zdemontowanej bramy i furtki.
Koszty materiałów (z wyjątkiem bramy i furtki – bez słupków) i transportu leżą po stronie Wykonawcy.
II. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Gryfice, ul. Koszarowa 12
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 14 października 2016 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
2) Oferta musi być złożona za Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.
V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć do dnia 5 września 2016 r. osobiście (w godz. 8.00 - 17.30) lub pocztą na adres:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin.
W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby ZCDN-u;
lub Faxem na nr 91 422 52 24
lub Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. KONTAKT: Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Roman Szymański - tel.
731931961, w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00 i Agnieszka Jankowska – tel. 731931126 (w przypadku
chęci dokonania wizji lokalnej) w godzinach 10.00 - 15.00.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
Cena winna zawierać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. Cena oferty nie podlega
waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
UWAGA:
1. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. ZCDN zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty z punktu widzenia spełniania
wymogów Zamawiającego.
3. Informacja o wyborze Wykonawcy i udzieleniu zamówienia w niniejszym postępowaniu, zostanie
zamieszczona na stronie internetowej: www.zcdn.edu.pl/BIP/Zamówienia publiczne/Zapytania
ofertowe rozeznanie rynku.
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podpis Dyrektora ZCDN -u
lub osoby upoważnionej

