
Leżajsk, dnia 01.10.2019 r. 
	

ZAPYTANIE OFERTOWE 01.10.2019  

na dostawę, demontaż i montaż piłkochwyțów 
 

l. Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Leżajsku  
ul. 11 Listopada 8  
37-300 Leżajsk  
NIP 816-15-38-039  
TEL. 17 242 16 49 
 
Il. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: demontaż starych oraz montaż i dostawę nowych 
piłkochwytów. 

2. Zakres zamówienia: 
a) Demontaż siatki, linek i uchwytów  
b) Konserwacja masztów do siatki  
c) Montaż linki,  karabińczyków oraz siatki  
2. Zamówienie obejmuje: demontaż starych oraz montaż, i dostawę piłkochwytów 
3. Oferowane elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe i posiadać możliwość 

użytkowania na terenie Polski. 
4. Wykonawca udzieli co najmniej 24- miesięcznej gwarancji na zamontowane i dostarczone 

piłkochwyty. 
 
III Termin realizacji: październik 2019r. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku – 
boisko sportowe  
 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. Ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak zmiana terminu 
realizacji zamówienia będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie 
wynikających z winy Wykonawcy: 

a) zmianą założeń lub warunków realizacji zamówienia niezależną od Wykonawcy, 
b) okolicznościami mającymi znamiona siły wyższej np. wystąpieniem zdarzenia wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach, 

c) działaniami osób trzecich uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, które to działania 
nie są konsekwencją, którejkolwiek ze stron umowy. 
Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia 
będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez 
Wykonawcę mających na celu realizację dostawy w terminie określonym w umowie i 
udokumentowaniem faktu opóźnienia. 



Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego 
opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń 
lub warunków realizacji zamówienia niezależnej od Wykonawcy. 
 
IV Kryterium oceny ofert:  
Najniższa cena – 100%.  
 
V Inne istotne warunki zamówienia 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu 
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w 
postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o dokonanych 
zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu. 2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru 
oferty. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, i inne informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego 
zapytania, faksem lub drogą elektroniczną. 
 

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 
FIZYCZNYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku; Do 
kontaktu z inspektorem ochrony danych przy SP 3 w Leżajsku służy następujący adres email: 
rafalzelazo@gmail.com 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 
2018), dalej „ustawa Pzp”; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek 
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiada Pani/Pan: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na 
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;  na podstawie 
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO •  prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 
nie przysługuje Pani/Panu: 



w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo 
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
VI Terminy płatności: po realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie demontażu, 
dostarczenia i montażu do Zamawiającego, zgodnie z warunkami umowy piłkochwytów. 

• Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w PLN. 
• Warunkiem dokonania płatności będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, 

na podstawie protokołu odbioru. 
• Termin płatności 14 dni od daty wpłynięcia poprawnie wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 
• Umowa o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie zawarta po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 
• Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w terminie 30 dni od daty 

złożenia oferty. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą 
mailową. 
 
VII Sposób przygotowania oferty 
 

7.1. Wymagane dokumenty: 
Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę na następujących formularzach, stanowiących 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz załączyć następujące dokumenty: 

- załącznik nr 1 „Oferta cenowa” do niniejszego zapytania, 
7.2. Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto oferowanej usługi. Cena musi być 

podana w PLN cyfrowo i słownie. Oferta cenowa musi mieć formę pisemną i być sporządzona 
w języku polskim, czytelnym pismem. 
Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodną z 
formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 
właściwym dla formy organizacji firmy Oferenta. 

7.3. Oferent podając w ofercie cenę ofertową, uwzględnia wszystkie zobowiązania i obejmuje 
wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. 

7.4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w taki sposób 
aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości wcześniejszego jej otwarcia lub 
ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione lub drogą e-mailową na adres 
sp3lezajsk@gmail.com 

7.5. Koperta powinna zawierać następujące informacje: 
a) nazwę i adres Zamawiającego : Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku ul. 11 Listopada 8 37-300 

Leżajsk.  
b) nazwę i adres Oferenta, 
c) opis: Oferta cenowa na : Demontaż, dostawa i montaż piłkochwytów 

 
VIII Miejsce i termin złożenia oferty 
Ofertę należy złożyć do Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku  lub na adres e-mail do dnia 
11.10.2019r. włącznie.  
 
 
 



Załączniki: 
1. Formularz ofertowo-cenowy. 
2. Wzór umowy ( do wglądu w szkole) 
3. Klauzula o udostępnianiu danych osobowych zgodna z RODO.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

 

 

 
(miejscowość, data) 

 
pieczęć wykonawcy 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku 

Ul. 11 Listopada 8 37-300 Leżajsk 

 

 

OFERTA 
W odpowiedzi na skierowane zapytanie dotyczące: 

na demontaż, dostawę i montaż piłkochwytów 
 
oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za: 
kwotę netto................ zł, (słownie złotych: .  
podatek VAT  % w wysokości  zł, ( słownie złotych ..................................................), 

kwota brutto ...........................zł, (słownie  

Deklarujemy termin realizacji zamówienia: do .  
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 
Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

.. / całość zamówienia wykonamy własnymi siłami. * 

 

Podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej / 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 
 


