
 

   
Rzeszów, dnia 15.05.2020r. 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie i dostawę makiety modelu domu do projektu „DOM SAMOWYSTARCZALNY 
ENERGETYCZNIE” dla Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – projekt organizowany 
przez Fundusz Naturalnej Energii przy współpracy Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie 
Adres: ul. W. Pola 1, 35-021 Rzeszów 
 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę makiety modelu domu 

zgodnie z następującą specyfikacją: 
  

1. Wykonanie: 

a. Konstrukcja: 

• Drewniana o stabilnej konstrukcji zapewniającej przemieszczanie na kołach. Kantówki min 

3cm x 3cm, grubość desek min 2cm.   

• Wymiary: podstawa 100cm x 200 cm, wysokość od strony spadku dachu 110cm, wysokość 

od strony szczytu dachu 170cm. 

b. Ściany: 

• Drewniane z trzech stron, tył odkryty (bez ściany) 

c. Podłoga: 

• Drewniana o konstrukcji pozwalającej na zamontowanie kół. 

d. Dach: 

• Konstrukcja drewniana, cała z desek pokrytych gontem. Kąt nachylenia dachu 600 

e. Wykończenie: 

• Całość pomalowana lakierobejcą dekoracyjno-ochronną. 

 

Do dołu konstrukcji powinny być zamontowane 4 koła metalowo – gumowe w obudowie skrętnej tłoczonej z 

hamulcem o średnicy min 100mm. 

Wizualizacja makiety modelu domku - załącznik 2. 

2. Dostawa: 

W ramach dostawy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zapewnić transport we wskazane miejsce. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT. 

 



 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału 
(załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być wysłana według formularza ofertowego (załącznik nr1) mailowo na adres  
sekretariat@zsen.resman.pl - do dnia 29.05.2020r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). 
 
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

7 dni od dnia złożenia zamówienia 
 

VII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100%. 
  

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.  
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

Osoba do kontaktu: Grzegorz Winiarski, telefon 17 748 30 69 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
 
  



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Formularz ofertowy 

 
 

OFERTA 

Nazwa Oferenta: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………. 

adres e-mail: ………………………………………………………………………… 

 

odpowiadając na zapytanie na wykonanie i dostawę makiety modelu domu do projektu „DOM SAMOWYSTARCZALNY 
ENERGETYCZNIE” dla Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – projekt organizowany przez Fundusz Naturalnej 
Energii przy współpracy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (brutto): 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
2. Gwarancja: 

Okres gwarancji: 12 miesięcy. 

 
3. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym. 

 
4. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania: 

− cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

− spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, 

− uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty, 

− znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z 
wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym 

− posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w 
zapytaniu ofertowym 

− zrealizuję przedmiot umowy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 
 

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

(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 
 

 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych 
oświadczeń. 
 
 
…………………………………..                                            …...................................................................................  

(Data i miejsce)       (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

Wizualizacja makiety modelu domu 
 


