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Rybnik dn. 02.07.2018r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

Halogen LED 20W bez czujnika ruchu – 1 szt.  

Lampa zewnętrzna nad drzwi, LED 20W, bez czujnika ruchu – 1 szt.  

Przewody pomiarowe do miernika elektrycznego uniwersalnego, do 1 kV – 1 kpt.  

Końcówka listwy kablowej, kolor biały, 40x60-1 szt.  

Końcówka listwy kablowej, kolor biały, 60x90-1 szt. 

Wyłącznik pojedynczy p/t, kolor biały- 5 szt.  

Wyłącznik podwójny p/t, kolor biały – 1 szt. 

 Taśma izolacyjna czarna – 5 rolek  

Gniazdo pojedyncze z klapką, p/t  z uziemieniem, kolor biały- 2 szt.  

Gniazdo pojedyncze pod ramkę  z uziemieniem, kolor biały- 4 szt. 

Ramka podwójna, pozioma, kolor biały- 2 szt.  

Koszt transportu  

Cena brutto  
 

1. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie 

ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.  

W/w artykuły należy dostarczyć do siedziby szkoły uwzględniając w cenie brutto koszt transportu.  

Przywołano nazwę własną lub producenta. Takie uzupełnienie opisu poszczególnych elementów zamówienia ma być pomocą dla Wykonawcy w przygotowaniu 

oferty. Zamawiający w każdym z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte w 

opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment o parametrach takich samych bądź 

lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, to po stronie Wykonawcy leży 

obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia 

2. Kryteria wybory  oferty: 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową: 

Cena oferty   -   100 %  (1% = 1 pkt) 

Kryterium cena – należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia. 

Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. 

Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru: 

a. Najniższa oferowana cena 

Ilość punktów =           -------------------------------------------------- x 100 

b. Cena zaoferowana w ofercie badanej 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie zsumowana. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 

3. Ofertę należy przesłać do 08.07.2018r. do godz. 10.00 na adres  

email: zsbrybnik@gmail.com , kontakt: tel. 32/ 42 22 796, 32/ 42 222796 ( pon.-pt. 7.30-15.30)  


