
Zielona Góra, dnia 15 czerwca 2007 r.

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu w przedmiocie „Wymiana stolarki okiennej zespolonej 
na okna z PCV w pomieszczeniach szkoły”.

Organizator przetargu: Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze; Szkoła; ul. Jaskółcza 
66, 65-001 Zielona Góra (tel. 068 3255011, e-mail: sp14@autograf.pl).

Przedmiot przetargu: wymiana 50 okien zespolonych na okna rozwierane bądź uchylno – 
rozwierane  wraz  z  robotami  pomocniczymi.  Opis  przedmiotu  przetargu  zawarty  jest  w 
dokumentacji projektowej i technicznej załączonej do niniejszego pisma.

Miejsce wykonania robót: siedziba organizatora przetargu.

Termin wykonania robót: do 14 sierpnia 2007 r.

Forma oferty:  
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i dostarczona w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Wymiana stolarki okiennej zespolonej na okna z PCV w pomieszczeniach szkoły”. 
Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  osobę/osoby   upełnomocnione  do 
reprezentowania uczestnika przetargu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w 
wysokości  odpowiadającej  cenie  oferty.  Podpis  powinien  być  złożony  w  sposób 
jednoznacznie  identyfikujący  osobę  podpisującą  (składać  się  co  najmniej  z  nazwiska  lub 
pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). Upełnomocnienie osób podpisujących ofertę 
do reprezentowania wykonawcy i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Stąd, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie 
wynika  wprost  z  dokumentu  rejestrowego przedsiębiorcy  (odpis  z  KRS,  zaświadczenie  o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i do zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Zawartość oferty: 
Oferta powinna obejmować wypełniony załącznik do niniejszego pisma pt. „Oferta”, a nadto 
winna zawierać:

a. wypełniony kosztorys ofertowy;
b. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 

ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 25 czerwca 2007 r. do godziny 15.00 w siedzibie 
organizatora przetargu

Otwarcie  ofert: odbędzie  się  dnia  25  czerwca  o  godz.  16.10,  w  siedzibie  organizatora 
przetargu. 



Kryteria  wyboru ofert: Spośród  kompletnych ofert  zostanie  wybrana  oferta  zawierająca 
najniższą cenę.
Pozostałe warunki:

a. Organizator przetargu  niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o 
jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

b. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta 
albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

c. Organizator  oraz  uczestnik  przetargu  może  żądać  unieważnienia  zawartej  umowy, 
jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi 
wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 
Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony 
dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem 
roku od dnia zawarcia umowy.

d. Niniejsze ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

Załączniki:
1. wzór oferty,
2. kosztorys ofertowy;
3. rysunki techniczne okien.


