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Zakład Usługowo Budowlany 
Ryszard Warian 
32-007 Zabierzów Bocheński  411 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
       Zamawiający – Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 
¾, NIP 676 101 37 17, zwana w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowana przez pana 
Krzysztofa Sekundę – Dyrektora Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 im. gen. 
Władysława Sikorskiego, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, zaprasza do złożenia oferty na 
Remont pomieszczeń pracowni w przyziemiu. 
 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:   
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1  Roboty wykończeniowe 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Remont pomieszczeń pracowni w przyziemiu. 
  
2. Termin wykonania zamówienia: 26.08.2022 r. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu:  

-W postępowaniu mogą wziąć udział zaproszone firmy.  
 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 

4.1. Wypełniona i podpisana strona „formularz ofertowy” -  zał 1.  
4.2. Podpisane oświadczenie wykonawcy – zał 2.  
4.3. Kosztorys ofertowy w kalkulacji szczegółowej. 
 
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami:  
- Poczta, telefon, faks, osobiście oraz dostępne media elektroniczne. 
- P. Monika Palonek – kier działu administracji, tel: 12 644 06 89,  
- P. Ireneusz Szymański – inspektor nadzoru, tel: 501 642 173. 
 

6. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium:  
- Nie jest wymagane. 

7. Termin związania ofertą: 30 dni. 
8. Opis sposobu przygotowywania ofert:  

- Jak w pkt. 4. 



Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie. 
 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 
im. gen. Władysława Sikorskiego, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków  – sekretariat. 
Ofertę można złożyć do dnia 05.02.2022 r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
05.07.2022 r. o godz. 1010. 
 

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena oferty – 100 %,  
Wymagana gwarancja 36 miesięcy.  
 

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
- Oferent zgłosi się w celu podpisania umowy w dniu określonym przez 
zamawiającego. 
 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:  
-Nie wymagane. 

 

           Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem 
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 130 000 PLN. 
 
 
 
 

..……………………………… 
 podpis kierownika zamawiającego 

 
 
Załączniki: 
Formularz ofertowy, 
Oświadczenie o spełnieniu warunków, 
Przedmiar robót. 
 
 
 

 

 

 

Otrzymałem dnia ………………………. 

Pieczątka i podpis: 

……………………………………………. 


