
 

Poznań, dnia 23.06.2014 r. 
 

Miasto Poznań - Liceum Ogólnokształcące  

św. Marii Magdaleny 

61-867 Poznań 

ul. Garbary 24 

NIP 209-00-01-440 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny przy ulicy Garbary 24 w Poznaniu zaprasza do 

złożenia oferty na:  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego na terenie Liceum Ogólnokształcące 

św. Marii Magdaleny przy ulicy Garbary 24 w Poznaniu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Na opis przedmiotu zamówienia składają się: 

 - projekt budowlany 

 - przedmiar robót 

 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

 

2. Termin realizacji zamówienia 

 

Całość zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 28 sierpnia 2014 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 
O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonały w 

sposób należyty, co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych o wartości 

każdej z robót równej co najmniej 100 000,00 PLN (brutto) oraz potwierdzą, że roboty te zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty 

4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a) formularz ofertowy 

b) kosztorys ofertowy 

c) wykaz robót wraz z referencjami 



 

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.  

4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

5. Termin i miejsce składnia ofert 

 

Oferty prosimy składać: pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Liceum Ogólnokształcącym św. 

Marii Magdaleny, 61-867 Poznań, ul. Garbary 24, w terminie do dnia 30.06.2014 r. do godziny 

13:00.  

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami. 

 
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny, 61-

867 Poznań, ul. Garbary 24, lub  

b) faxem na nr 61 852 77 05, lub  

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: liceum@marynka.edu.pl, lucynawoch@marynka.edu.pl. 

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z 

zapisem w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na budowę boiska”. 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

zawartych w niniejszym zapytaniu. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali zapytanie oraz zmieści 

treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do dnia 25 czerwca 2014 r. 

 
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
 
Kryteria oceny dla Wykonawcy: Najniższa cena: 100% 
 

8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

 

Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców (którzy 

złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano 

wraz uzasadnieniem jej wyboru.  



 

 
9. Termin związania z ofertą 

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 

składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania 

ofert. 

 

 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

negocjacji. 

 

 

Załączniki: 
Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
Nr 2 -  wzór umowy (jeżeli dotyczy) 
Nr 3 – formularz ofertowy 
Nr 4 – wykaz robót 
 


