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 Nawojowa, dnia 02 sierpnia 2022 r. 
 
 

Z A P Y T A N I E  C E N O W E  
na realizację zadania pn. 

Malowanie elewacji budynku Gminnego  
Przedszkola Publicznego  

w Nawojowej  
1. ZAMAWIAJĄCY 
Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowe 
ul. Ogrodowa 14 
33-335 Nawojowa 
NIP: 734-27-73-312 
REGON: 492730496 
tel. 18 445 70 18 
mail: przedszkole@nawojowa.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych z uwagi na treść art. 2 pkt. 1 ust 1 (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 2019) ze względu na 
wartość zamówienia szacowaną poniżej 130 000 złotych. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1) Malowanie elewacji budynku Przedszkola w Nawojowej 

4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia – do 19 sierpnia 2022 r.  
 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna składać się z: 

1) Wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania, 

2) Formularz cenowy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania 

w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią, 

3) Pisemnej gwarancji Wykonawcy, która zostanie dostarczona w dniu dostawy 
zamówienia do siedziby Zamawiającego, 

4) Oferta ma być napisana w języku polskim oraz czytelnie. 

5) Każdy Wykonawca może przedłożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który 

przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona, 

6) Nie dopuszcza się realizacji częściowej – oferta oraz dostawa ma obejmować całość 

zamówienia. 
 

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – WAGA (%) 
Cena – 100%. 
 

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1) Ofertę można złożyć w jeden z następujących sposobów: 

− przesłać pocztą na adres: Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej,                             

ul. Ogrodowa 14, 33-335 Nawojowa, 

− dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, 
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− wysłać zeskanowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

przedszkole@nawojowa.pl 

2) Ofertę należy dostarczyć do dnia 08 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje 

data i godzina wpływu). Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:  Malowanie elewacji 

budynku Przedszkola w Nawojowej 

 

3) W temacie wiadomości oferty składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej 

należy zawrzeć: „Malowanie elewacji budynku Przedszkola w Nawojowej”. 

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postepowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny.  

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3) Dodatkowych informacji udzieli Agata Kulpa pod numerem telefonu  

+48 698 726 390  oraz adresem e-mail: przedszkole@nawojowa.pl 

 

 DYREKTOR 
 
              /-/ Agata Kulpa 


