
       Luzino, 08.07.2022r. 

 

Zapytanie ofertowe Nr 6/22 

 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie zwraca się z prośbą 

o przedstawienie Państwa oferty cenowej na wykonanie/dostawę: 

Tryb udzielenia zamówienia: ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych (poz. 2019 z póź. zm.), Zgodnie z zapisami regulaminu udzielania 

Zamówień Publicznych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Lecha Bądkowskiego 

w Luzinie. 

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawa i instalacja wyposażenia w ramach 

programu „Laboratoria przyszłości”.  Zamówienie jest finansowe w ramach 

Laboratoriów Przyszłości, które jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 

poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na podstawie UCHWAŁA NR 129 RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego 

polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Do 30 sierpnia 2022r. 

3. Warunki wymagane od Wykonawców:  

a. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  

b. Posiadają potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania zamówienia. 

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena:  

Zamawiający dokona wyboru oferty wśród ofert ważnych nie podlegających odrzuceniu 

w oparciu o kryterium ceny – 100% 

5. Osoba uprawniona do kontaktu: Dariusz Rompca 

tel. 58 678 20 14, adres e-mail: 'sekretariat@sp.luzino.pl' 

6. Termin składania ofert: 18.07.2022 godz. 15:00 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

Oferty z złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



Na ofertę składa się wypełniony oraz podpisany załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania tj. wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy oraz Wypełniony oraz 

podpisany formularz cenowy (zgodnie z wybraną częścią/częściami).  

 

 

7. Ofertę można: 

przesłać pocztą na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, ul. Szkolna 13, 84-242 Luzino.  

z dopiskiem (oferta Laboratoria Przyszłości) 

dostarczyć osobiście do siedziby Szkoły (z dopiskiem j.w., adres j.w.) 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: 'sekretariat@sp.luzino.pl' w temacie proszę wpisać 

Oferta Laboratoria Przyszłości 

8. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego  

o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. 

9. Załączniki: 

• wzór umowy (załącznik nr 1) 

• formularz cenowy oraz ofertowy (załącznik nr 2) 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 


