
            Słupsk, 30.03.2017 

Szkoła Podstawowa nr 9  

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 

(dotyczy przeprowadzenia regeneracji gaśnic, oraz 

pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów) 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Szkoła Podstawowa nr 9 

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie regeneracji gaśnic, oraz pomiaru ciśnienia i 

wydajności hydrantów znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. 

Małachowskiego 9 w Słupsku 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

-  Regeneracja gaśnicy śniegowej 2./GS-5X BC szt. 2 

-  Regeneracja gaśnicy proszkowej 2./ GP-6Z BC szt. 4 

-  Regeneracja gaśnicy proszkowej 2./GP-2XMBC szt. 2 

- Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów 7 szt. 

3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 08.05.2017 r. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania ze szczegółowym opisem i ceną. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@sp9.slupsk.pl, faksem na nr: 059 8422786, poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres:  

Szkoła Podstawowa  nr 9 

ul. Małachowskiego 9 

76-200 Słupsk  

do dnia 10 kwietnia 2017r. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.04.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.sp9.slupsk.pl. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

http://www.sp9.slupsk.pl./


5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp9.slupsk.pl 

 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sp9.slupsk.pl 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Jurkowska pod numerem telefonu 059 8422786 

oraz adresem email: sekretariat@sp9.slupsk.pl (temat wiadomości: zapytanie ofertowe 

2/2017) 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

brak 

 

http://www.sp9.slupsk.pl/
http://www.sp9.slupsk.pl/

