
Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 2/01/2016 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu 
z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 
 Zespół Szkół nr 2 
 im. Józefa Wybickiego         Kołobrzeg  22.10.2018 r              
ul. J. Śliwińskiego 1                       (miejsce i data) 
…………………………………………………. 

(nazwa Zamawiającego) 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA: 

 podanie ceny za wykonanie kosztorysu remontu komina budynku szkół I Liceum 
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 2  w Kołobrzegu 

 wpisanego do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego  pod nr A-1568 decyzją z dnia 16 
września 2016r  
W myśl art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579 z późn. zm.) przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom ustawy. 

 
I. Zamawiający: 

Zespół Szkół nr 2 im . Józefa Wybickiego w Kołobrzegu 
II. Adres zamawiającego: 

Ul. PPOR . J. ŚLIWIŃSKIEGO 1 
78-100 KOŁOBRZEG 
NIP: 6711590252 
REGON 331009329 

III. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: 
          Halina Borowska – kier. gospodarczy tel.943522769 e-mail h.borowska@zs2kg.pl 

IV. Przedmiot zamówienia: 
podanie ceny za  wykonania kosztorysu remontu komina budynku szkół I Liceum 
Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 2  w Kołobrzegu wpisanego do rejestru zabytków woj. 

          Zachodniopomorskiego  pod nr A-1568 decyzją z dnia 16 września 2016r                                   
V. Termin realizacji i płatność: 

30.10.2018 –20.11.2018 /płatność na podstawie faktury w terminie 14 dni od prawidłowo 
wystawionej faktury 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu: posiada osobowość prawną  
firma zarejestrowana w Polsce i prowadzi działalność na jej terenie 

VII. Kryterium oceny ofert: 
przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się ceną  

VIII. Termin składania ofert:  
do 29.10.2018 rok godz. 14.00 osobiście w sekretariacie szkoły , pocztą elektroniczną 
h.borowska@zs2kg.pl 

IX. Załączniki: 
zamówienie  - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
opracowanie zakresu prac naprawczych komina  – załącznik  

X. Uwaga: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, 
nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zespół Szkół nr 2 i nie łączy się z 
koniecznością zawarcia przez nią umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia 
terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia. Zamawiający na etapie 
badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień 
dotyczących W/w zapytania. 


