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                                   Częstochowa, 31.10.2016 r.  
 
 

Zapytanie ofertowe  
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 
ul. Łukasińskiego 24,  42-207 Częstochowa  
NIP: 573 11 78 057, REGON: 150002669 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej    
SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w miejscowości Czerwienne – Roboty instalacyjne 
oraz wykończeniowe etapu III.  
2. Zakres robót obejmuje wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w tym:  
- Instalacje elektryczne wewnętrzne  

- Instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej i p.poż  

- Instalacja kanalizacji  

- Urządzenia i armatura wod. kan.  

- Instalacja c.o.  

- Instalacja wentylacji mechanicznej  

- Zagospodarowanie terenu  

- Roboty wykończeniowe wewnętrzne  

- Elewacja  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
5. Kontakt roboczy w sprawie zapytania: p. Anna Słodyczka – 501-488-879 
6. Dokumentacja techniczna potrzebna do złożenia oferty dostępna w siedzibie 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz                                        
w Szkole Podstawowej SPSK w Czerwiennem. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2016 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@spsk.edu.pl , faksem na nr: 34/ 322 33 84,  poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na  adres Zamawiającego do dnia  14.11.2016 r do godziny 9;00. wraz z 
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed 
datą złożenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 14.11.2016 r.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://spsk.info.pl/ 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100 % 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem http://spsk.info.pl/ 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego. 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….......... 
                Podpis osoby upoważnionej ,  

reprezentującej Zamawiającego 


