
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Górny 

- etap I 

 

Dane zamawiającego: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

ul. Szkolna 5 

16-061 Juchnowiec Górny 

NIP: 966-15-71-916 

Miejsce  i  czas  

składania ofert: 

Oferty prosimy składać w sekretariacie w zamkniętych kopertach z napisem: 

„Okablowanie strukturalne”  

Osoba do kontaktu: Wszelkie dodatkowe informacje związane z zapytaniem ofertowym można 

otrzymać pod nr tel.: 602673123. Osoba do kontaktu: Krzysztof 

Bonisławski.  

Kontakt ze szkoła w celu dokonania oględzin należy umówić pod nr tel.: 

85 719 66 78. 

Kryteria oceny ofert: Cena – Wykonawca, którego oferta zawierać będzie najniższe 

wynagrodzenie zostanie uznany za Wykonawcę zwycięskiego, tzn. tego, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

Terminy  związane  

z postępowaniem 

Ostateczny termin składania ofert – 3.07.2014 r. do godz. 12.00 

Przewidywany termin ostatecznej oceny ofert  – 4.07.2014 r. 

Przewidywany termin zakończenia negocjacji i podpisania umowy 

z wybranym Oferentem – do 8.07.2014 r. 

Planowany termin realizacji zlecenia od 1 sierpnia 2014 r. do 22 sierpnia 

2014 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

Wykonawca powinien złożyć wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 2 

do umowy) oraz zaakceptowany na każdej stronie projekt umowy. Dopuszcza się złożenie 

oferty drogą mailową na adres juchnowiec@wp.pl  

 

Warunki konieczne: 

1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin budynku 

i pomieszczeń, w których wykonane ma zostać okablowanie strukturalne celem 

dokładniejszej wyceny przedmiotu usług. 

 

Zastrzeżenia  

1. Niniejsze  zapytanie  ofertowe  nie  zobowiązuje  Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym do żadnego określonego działania. 

2. Wydanie  niniejszego  zapytania nie zobowiązuje Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Juchnowcu Górnym do akceptacji oferty, w całości lub części 

i nie zobowiązuje Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 

do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

3. Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym nie może być 

pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione 

przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem ofert. 

mailto:juchnowiec@wp.pl

