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Złotoryja, dnia 23.08.2018 r. 
ZAPYTANIE O CENĘ NR 02/08/2018 – 10.1.1 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

AT Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 7, 59-500 Złotoryja 
NIP: 6941684382,  
REGON: 361866381 
Tel.: 502 759 721 
www.montessori-kangurek.pl  
rekrutacjakangurek@gmail.com 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na remoncie lokalu w celu adaptacji powierzchni 
na potrzeby punktu przedszkolnego w Złotoryi, w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego w Złotoryi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Poddziałania 10.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy 
horyzontalne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Kod CPV: 45443000-07 
W związku z realizacją projektu przez AT Sp. z o.o. pt. „Tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w Złotoryi”, prosimy o wycenę realizacji wskazanej niżej usługi: 

 
remont lokalu w celu adaptacji powierzchni na potrzeby punktu przedszkolnego w Złotoryi. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące wyceny usługi – Zamawiający prosi o wycenę prac wskazanych poniżej: 

 Położenie paneli podłogowych i listew przyściennych (w tym przygotowanie podłoża pod panele, 
demontaż /skuci podłoża) – ok. 80m2 

 Położenie glazury na podłodze i ścianach w toalecie (w tym skucie starej glazury, przygotowanie, 
wyrównanie podłoża pod nową glazurę, położenie glazury) ok.68m2 

 zainstalowanie misek ustępowych, umywalek, osłon na grzejnik, okien, drzwi oraz inne drobne 
prace budowlane związane z powyższymi elementami usługi.  
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Czas realizacji zamówienia:  
Przedmiot zamówienia określony w cz. II pkt. 2 będzie realizowany w okresie od 30.08.2018 r. do   
28.09.2018 r. 
 

IV. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym  
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  
w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie pisemnego oświadczenia Oferenta (według 
załącznika numer 1 do zapytania ofertowego ). 
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, opatrzona 
pieczątką firmową i podpisana przez osobę upoważnioną.  
Złożona oferta powinna zawierać:  
a) pełną nazwę, numer NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail Oferenta, osobę do kontaktu, 
b) cenę całkowitą netto i brutto,  
c) datę sporządzenia, 
d) czytelny podpis Oferenta oraz pieczęć firmową. 
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna zostać:  
a) przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  rekrutacjakangurek@gmail.com lub; 
b) przesłana za pośrednictwem poczty na adres: ul. Żeromskiego 7, 59-500 Złotoryja lub;  
c) przekazana osobiście do siedziby firmy: ul. Żeromskiego 7, 59-500 Złotoryja,  
do dnia 28.08.2018 r. do godz. 12:00. 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej  
do każdego Oferenta, który złożył ofertę lub opublikowana na stronie Zamawiającego: www.montessori-

kangurek.pl. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 
Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy przesyłać drogą elektroniczną  
na adres: rekrutacjakangurek@gmail.com z dopiskiem „Zapytanie ofertowe  nr 02/08/2018 – 10.1.1” lub 
telefonicznie 502759721 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 
Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

złożonej w odpowiedzi na Zapytanie o cenę  nr 02/08/2018 – 10.1.1 z dnia .08.2018 roku 

dot. remontu lokalu w celu adaptacji powierzchni na potrzeby punktu przedszkolnego, w ramach projektu 

„Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Złotoryi” 

 

 

I. DANE OFERENTA: 

 

Nazwa firmy  

 

NIP  

 

Adres  

 

Telefon  

 

E-mail  

 

Osoba do 

kontaktu 

 

 

 

 

II. WARUNKI OFERTY: 

Oferuję realizację zamówienia dotyczącego przeprowadzenia remontu i adaptacji sal z przeznaczeniem na 

prowadzone zajęcia oraz przystosowanie toalety do potrzeb dzieci zgodnie za łączną cenę: 

 

……………………….. zł brutto (słownie ……………………………..…………………………………………………….); 

 

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania o  cenę i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń.  

2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczam, ze nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego. 
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IV. DATA SPORZĄDZENIA OFERTY: …………………………… 

 

……………………………..……………………………………………. 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do reprezentowania Oferenta 

 

 

 


