
Warszawa, dnia  12.04.2018 
Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
w trybie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

  
1. Szkoła Podstawowa nr 96 zaprasza do złożenia oferty na:  

serwisowanie centrali nawiewno - wyciągowej firmy KLIMOR z nagrzewnicą 

elektryczną typ: 

nawiew 2500m3/h : MCKS02253OR 

wywiew 2500m3/h : MCKS022530L 

wymiennik krzyżowo- przeciwprądowy 

Centrala na gwarancji (okres 24 – miesięczny od dnia 01.12.2017) 

 

2. Przedmiot zamówienia: serwisowanie centrali nawiewno – wyciągowej  tj. 

zapewnienie prawidłowej pracy centrali, prowadzenie stałej konserwacji, usuwanie 

awarii, wykonywanie bieżących napraw zgodnie z warunkami określonymi przez 

producenta, potwierdzanie wykonywanych czynności serwisowych  w Karcie rejestru pracy 

centrali lub sporządzanie protokołów przeglądów serwisowych. Czas odpowiedzi na 

wezwanie serwisowe: 24 godziny. 

 

Wymagania: usługodawca przedstawi uprawnienia do wykonywania obsługi i serwisu 

instalacji i urządzeń wentylacyjnych.  

3. Termin realizacji usługi: od 01.05.2018 – 31.12.2018 Miejsce świadczenia usługi: 

Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa 

4. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa 

5. Kryteria oceny ofert: cena – 100 % 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy przesłać do Szkoły Podstawowej nr 96  

na adres e-mail: sp96@edu.um.warszawa.pl do dnia 25.04.2018 r. do godz. 16.00 

7. Termin rozpatrzenia ofert: 26.04.2018 o godz. 9:00 w sekretariacie Szkoły.  

8. Warunki płatności: rozliczenie na koniec miesiąca, przelew 14 dni na podstawie 

 faktury VAT  



9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Pani Mariola Wołowczyk - 

wszelkie zapytania proszę kierować w formie pisemnej na adres e-mail: 

sp96@edu.um.warszawa.pl  

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przesłać na załączonym formularzu na 

adres e-mail:  sp96@edu.um.warszawa.pl   

11. Uwagi: 

1. Termin podpisania oferty i świadczenia usługi może ulec zmianie – jest uzależniony 

od terminu udostępnienia Szkole środków finansowych przeznaczonych na docelową 

usługę. 

2. Zaproszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://sp96warszawa.edupage.org/  w zakładce „Zapytania ofertowe” 

3. W przypadku zmiany przez Zamawiającego zapisów zapytania ofertowego, 

Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym wysłał zapytanie 

ofertowe oraz umieści na ww. stronie internetowej stosowne informacje. 

4.  Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do złożonej oferty poprosi 

Wykonawcę o złożenie stosownych wyjaśnień. 

5. Oferty przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane 

  

Przesłana oferta musi zawierać:  

1. wypełnioną ofertę cenową (załącznik 1) 

  

Z poważaniem            

Mariola Wołowczyk 

Kierownik Gospodarczy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

………..………………                                                                                                     ……………………… 

(Nazwa Wykonawcy)                                                                                                        (miejscowość i data) 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 96 

Ul. Sarabandy 16/22 

02-868 Warszawa                                                                                                   

                                                                                                       (Adres i nazwa Zamawiającego) 
 

 

OFERTA CENOWA 
 

 
 

1. Przedmiot zamówienia: serwisowanie centrali nawiewno - wyciągowej firmy KLIMOR z 

nagrzewnicą elektryczną 
2. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………..………………… 

3. Adres wykonawcy: ………………………………………………..…………………….. 

4. Telefon …………………. Fax …………..……… e-mail: …………….………………. 

5. NIP  ……………………………………………………………………………………… 

6. Regon …………………………………………………………………………………….. 

7. Imię, nazwisko i stanowisko osoby (osób) upoważnionej do podpisania umowy: 

……………………………………………………………………………………………. 

8. Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………….... 

9. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za  

Cenę netto ………...... zł (słownie złotych: ………………………..……………………..) 

Podatek VAT …….….zł (słownie złotych: ……………………………………...………..) 

Cenę brutto ………… zł (słownie złotych: ………………………………………………) 

10. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

11. Termin realizacji zamówienia: 01.05.2018 do 31.12.2018  

12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

13. Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1764 z póź. zmianami), 

która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

 

……………………………….. 

(Podpis Wykonawcy) 


