Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema
44-160 Rudziniec, ul. Szkolna 23, Bojszów
Bojszów, 19.12.2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Nr sprawy: ZP/1/ZSO/2017
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, gdyż jego wartość wyrażona w zł nie przekracza 30 000,00 euro.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na Sukcesywną dostawę oleju opałowego 20 000
litrów, zapraszamy do składania ofert w w/w zakresie. Wykaz asortymentowo – cenowy stanowi
załącznik nr 2 do Zaproszenia.
1. Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie,
budynek Szkoły – Sekretariat Dyrektora, do dnia 05.01.2018r. do godz. 14:00.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty zawarcia umowy do 31.12.2018r.
3. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów
prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa – na podstawie
dokumentu potwierdzającego to uprawnienie.
4. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od terminu przewidzianego na złożenie ofert.
5. Wszelkie pytania dotyczące zapisów niniejszego Zaproszenia do składania ofert proponuje się
kierować na nr fax.: 32 370 42 07 lub adres e – mail: zampubli@gmail.com Proponuje się aby
Wykonawcy na wniosku kierowanym do Zapraszającego zawierającym prośbę o wyjaśnienia
umieścili adres e - mail lub nr fax’u na który Zapraszający może kierować odpowiedzi.
6. W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania Zapraszający proponuje Wykonawcom bieżące
śledzenie strony internetowej www.bip.szkola.bojszow.levelit.pl
7. Do oferty należy dołączyć:
1) wycenę proponowanego przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku nr 2
do niniejszego zaproszenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP.
Zapraszający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Jarosław Radziszewski tel. 608-426-568.
Zapraszający
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Nowicka
Załączniki:
1. formularz oferty;
2. formularz asortymentowo – cenowy;
3. wzór umowy.

