
 

 

 

SPnr1-ZO/002/20                                                                                                                                    Opatów, dn. 17.12.2020r.   

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: dostawę kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej  

nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie  - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oznaczone jest kodem: 44113000-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne 44113100-6 – Materiały chodnikowe 

Zapytanie ofertowe 

 
na wybór dostawcy kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej nr 1  

im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie   

I. Nazwa i adres Zapytującego: 

Szkoła Podstawowe nr 1  

im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie   

ul. Ćmielowska 2,  

27-500 Opatów, 

 NIP 863-15-21-824 

II. Tryb udzielenia zapytania: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych — 

wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego, tj. 214 tys. euro. 

Kod CPV:  

44113000-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne 

44113100-6 – Materiały chodnikowe 

 

III. Opis przedmiotu zapytania:  

1. przedmiotem zapytania jest wybór dostawcy kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie. 

2. przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i rozładowany w siedzibie 

zamawiającego zgodnie z poniższym wykazem:  
1) kostka brukowa BEHATON kolor szary o grubości 6 cm w ilości – 2000 m2 

2) obrzeża chodnikowe, betonowe o wymiarach 6 cm x 20 cm x 100 cm, kolor szary w 

ilości - 700 szt.  

 

IV. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji: 
1. przedstawione do realizacji materiały winny spełniać wszelkie normy w zakresie 

wytrzymałości być odporne na ścieranie, nasiąkliwość i różnicę temperatur. 
2. cena oferowana na dostawę kostki i obrzeży powinna obejmować wszelkie koszty, w tym 

transport i wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy.  
3. dostawa  i rozładunek materiałów dokonywać będzie Wykonawca w siedzibie 

Zamawiającego (miasto Opatów, ul. Ćmielowska 2) we wskazanym przez zamawiającego 

miejscu. 

4. dostawa będą zgłaszana: telefonicznie lub za pomocą e-maila. Zamówienie realizowane 
będzie w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez upoważnioną osobę. 

5. zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy kostki brukowej i obrzeży 
chodnikowych. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku do 
niezrealizowanej części zamówienia. 

6. zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi w zależności od posiadanych środków 
finansowych do wysokości nie przekraczającej kwoty z wybranej oferty. 



 
V. Termin wykonania zamówienia: 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2020r. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być złożona na załączonym do zapytania formularzu ofertowym, do którego 
należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania 
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz cenę netto zamówienia. Cena powinna 
obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu 
ofertowym. Podana cena nie ulega zmianie oraz zawiera wszystkie koszty związane  
z realizacją zamówienia. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

5. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zaadresowana 
do Zamawiającego oraz opisana następująco: 

 
Nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2020 roku godz. 10.45 

Oferta na  „Dostawa kostki brukowej i obrzeży chodnikowych dla SP 1 Opatów” 
 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się: 

1) Osobą uprawnioną przez Zapytującego do porozumiewania się z oferentami jest 

dyrektor szkoły Anna Przygoda. 

2) Wszelką korespondencję kierowaną do Zapytującego drogą elektroniczną dotyczącą 

niniejszego postępowania należy oznaczać: „Oferta – Kostka i obrzeża dla SP1”  

i kierować na e-maila: szs_1_opatow@o2.pl . 

VIII. Kryteria oceny oferty i wyboru dostawcy: 

Cena – 100%. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny - Zamawiający 

udzieli zamówienia Wykonawcy który przedstawi najniższą cenę. 

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania ofert  

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w formie papierowej 

(zamknięta koperta z dopiskiem Nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2020 roku godz. 10.45 

 Oferta na „Dostawa kostki brukowej i obrzeży chodnikowych dla SP 1 Opatów”) na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 23 grudnia 2020 r. 

do godz. 10.30, do sekretariatu szkoły lub za pośrednictwem poczty na adres Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 27-500 

Opatów. 

 

X. Informacja o dokumentach, jaki oferent musi załączyć do oferty: 

Do oferty należy dołączyć: 

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2, 

 

XI. Informacja dotycząca RODO 

W przypadku przekazania wraz z Ofertą danych osobowych osób fizycznych, Zamawiający 

informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 13 

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 119.1 z późn. zm.), że: 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. 

Stanisława Gano w Opatowie z siedzibą przy ul. Ćmielowskiej 2, 27-500 Opatów, 

reprezentowana przez dyrektora szkoły Annę Przygodę. 



1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 15 868 ,27 34,   

e-mail: szs_1_opatow@o2.pl 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem tj. wyborem 

dostawcy kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. 

bryg. S. Gano w Opatowie, 

3) dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

na wybór dostawcy kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 

im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie, 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niewykazanie uniemożliwi 

wzięcie udziału w postępowaniu,  

6) posiadają Państwo prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

XII. Uwagi końcowe: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny -  

- takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym 

odszkodowawczej, 

2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej, 

3) negocjacji warunków oraz zapisów umowy. 

 

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 — Formularz oferty, 

Załącznik nr 2 — Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

 Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1  

im. gen bryg. Stanisława Gano 
 w Opatowie 

 
Anna Przygoda 

 

 

 

mailto:szs_1_opatow@o2.pl


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2020 r.   
Formularz Ofertowy: SPnr1-ZO/002/20  

 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

   
ZAPYTUJĄCY:  

Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. 

Stanisława Gano w Opatowie   

ul. Ćmielowska 2,   
27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824  

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: dostawę kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej  

nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oznaczone jest kodem: 44113000-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne 44113100-6 – Materiały chodnikowe 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa:   .......................................................................................................................................................... 
 
Adres: .............................................................................................................................................................
  
Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................................... 
 
Numer telefonu: .........................................................  Numer faksu: .............................................................
  
Numer REGON: ......................................................... Numer NIP: ................................................................. 

Osoba wyznaczona do kontaktu: ..................................................................................................................... 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: na wybór dostawcy kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie   

oferujemy wykonanie dostawy, za cenę: 
 

1. Kostka brukowa BEHATON kolor szary o grubości 6 cm:  
 
Cena za  1 m2…………….... zł brutto            
 
Cena za  1 m2……………..... zł netto 

   

2. Obrzeża chodnikowe, betonowe o wymiarach 6 cm x 20 cm x 100 cm, kolor szary:  
 
Cena za 1 mb …………….. zł brutto            
 
Cena za 1 mb ……………... zł netto 

 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………..……                  ……………………………….…………..……           

Miejscowość i data                                                             czytelny podpis osoby uprawnionej   



 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2020 r.   
Formularz Ofertowy: SPnr1-ZO/002/20  

 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

   
ZAPYTUJĄCY:  

Szkoła Podstawowe nr 1 im. gen. bryg. 

Stanisława Gano w Opatowie   

ul. Ćmielowska 2,   
27-500 Opatów, NIP 863-15-21-824  

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: dostawę kostki brukowej i obrzeża chodnikowego dla Szkoły Podstawowej  

nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie - oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oznaczone jest kodem: 44113000-5 – Drogowe materiały konstrukcyjne 44113100-6 – Materiały chodnikowe 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wybór dostawcy kostki brukowej i obrzeża 

chodnikowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie. 

 

 

 
Oświadczam(y), że :  

1) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  

2) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 

3) w razie wybrania oferty zobowiązuję się do niezwłocznego podpisania umowy na dostawę kostki 

brukowej i obrzeża chodnikowego w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego zgodnie  

z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i realizacji znajdującymi się w zapytaniu 

ofertowym, 

4) udzielamy gwarancji i rękojmi na dostarczony towar  

5) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,   

6) posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

7) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..……                  ……………………………….…………..……           

Miejscowość i data                                                             czytelny podpis osoby uprawnionej   

 

 

 

 

 

 


