
Załącznik nr B do Regulaminu  

zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej  

w roku budżetowym wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

          

Sulęcin, dnia  30.12.2020 r. 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych 

im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Licealnych i 

Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, przy ul. W. Witosa 49, na działce  

o numerze ewidencyjnym gruntu 395, obręb 48, Sulęcin III. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim, napisana trwale i czytelnie (na maszynie 

do pisania, komputerowo lub ręcznie) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
 

Opis przedmiotu oferty  

1. Sprzedaż wiaty stalowej składającej się z następujących elementów, m.in.:  słupów  

z ceowników C 140 – 15,6 mb, słupów z rur stalowych fi 108 L – 62,4 mb, pławi  

z ceowników zimno giętych C120 – 500 mb, dźwigarów – 180 mb, ściągi z prętów stalowych 

– 204,6 mb. 

2. W zakresie Kupującego:  

 rozbiórka wiaty, wyznaczenie i zabezpieczenie terenu prac, zgodnie z obowiązującym 

prawem, w tym strzeżenie bezpieczeństwa, mienia i osób znajdujących się w pobliżu 

prowadzenia prac rozbiórkowych oraz odpowiednie go oznakowanie, 

 zapewnienie kierownika wykonywanych robót odpowiedzialnego za koordynację robót, 

dyscyplinę pracy, przestrzeganie zasad bhp / ppoż na terenie rozbiórki, 

 wykonanie prac rozbiórkowych zgodnie z prawem budowlanym, zasadami wiedzy 

technicznej, polskimi normami oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami 

bhp / ppoż, 

 wykonanie robót rozbiórkowych z wykorzystaniem własnego sprzętu, urządzeń, 

materiałów, 

 zapewnienie na bieżąco ładu i porządku w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych, 

a zwłaszcza po ich zakończeniu, 

 odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia na wyznaczonym placu wykonywanych przez 

siebie robót rozbiórkowych. 

3. Kupujący zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami 

rozbiórkowymi. 

4. Oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zakupu na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

5. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zakupu zaleca się dokonanie wizji 

lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac rozbiórkowych. 

6. Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 



7.  Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu płatwi, które są przyspawane do 

kratownic, następnie zdemontować stężenia, kratownice, słupy i stopy fundamentowe. 

8. Materiały uzyskane z rozbiórki należy na placu wewnętrznym odpowiednio posegregować 

(w tym elementy stalowe, gruz),  a następnie wywieść w miejsca przerobu lub ich 

składowania. 

9. Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy wykonać tymczasowe ogrodzenia 

terenu. 

10. Kupujący jest zobowiązany do uprzątnięcia oraz wyrównania terenu po wykonanych 

pracach rozbiórkowych. 

11. Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego o zakończonych robotach 

rozbiórkowych, w celu dokonania odbioru. 

12. W cenie oferty Kupujący zobowiązany jest uwzględnić wartość materiałów uzyskanych 

z rozbiórki oraz cały zakres prac rozbiórkowych i porządkowania terenu. 

13. Cena oferty nie podlega waloryzacji w trakcie trwania robót. 

14. Podana cena jest ceną brutto, zawierającą wszelkie przychody oraz koszty jakie poniesie 

Kupujący w celu prawidłowego, zgodnego ze sztuką i przepisami prawa wykonania 

umowy. 

15. W formularzu oferty Kupujący podaje cenę za zakup materiałów uzyskanych  

z rozbiórki wiaty stalowej znajdującej się na działce, wraz z poniesionymi kosztami. 

16. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30.12.2020 r. – 29.01.2021 r.. 

17. Prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z Projektem technicznym rozbiórki 

elementów wiaty, opracowanym przez mgr inż. Henryka Mleczko w lipcu 2020 r. będącym 

w posiadaniu Zarządcy obiektu. 

18. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin wiaty stalowej  od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu. 

 

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena 

100%,  która uwzględnia wszystkie elementy zawarte w opisie przedmiotu niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

Opis sposobu obliczenia ceny: w cenę oferty należy wliczyć wszystkie przychody oraz koszty 

zakupu wiaty do rozbiórki. Kupujący jest zobowiązany do podania ceny brutto 

uwzględniającej obowiązujący podatek VAT. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07.01.2021 r.  do godz. 11.00 w następujący sposób 

(do wyboru): 

1) drogą elektroniczną na adres: szkol@hoga.pl 

2) pisemnie na adres Sprzedającego, tj.: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii 

Europejskiej w Sulęcinie, ul.  Witosa 49, 69-200 Sulęcin. 

Oferta otrzymana przez Sprzedającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie 

podlegała procesowi oceny. Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę. Kupujący może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert.  

Zgodnie z art. 70
 
par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość zmiany warunków lub 

odwołania postępowania, oraz, że niniejsze „ zapytanie ofertowe”, jak też otrzymanie 

w wyniku niniejszego zapytania „oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem 

zapytania ofertowego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

............................................... 

(data i podpis Przewodniczącego Komisji) 



 

 


