
OGŁOSZENIE 

 

Dyrektor  Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku zaprasza do składania 

ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: remont pomieszczenia biurowego w Samorządowej 

Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku, ul. Leśnej 8, 62-004 Czerwonak: 

- przedzielenie istniejącego pomieszczenia na 2 mniejsze poprzez montaż ściany działowej o 

powierzchni 15 m2 wraz z osadzeniem drzwi; 

- szpachlowanie łączeń płyt (30 mb); 

- montaż dodatkowego gniazda elektrycznego wraz z instalacją elektryczną; 

- osadzenie narożników (10 mb); 

- gruntowanie ściany (25 m2); 

- 2-krotne malowanie (100 m2). 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, łącznie z dostawą materiału, kosztami siły roboczej, wszystkich 

narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.  Termin składania ofert: do 05.01.2017 r. 

2.  Forma składania ofert:  

a) osobiście pod adresem: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych, ul. Leśna 8,  

62-04 Czerwonak, 

b) przesyłką pocztową pod adresem: jak wyżej, 

c) faksem pod numerem: 61 812 01 21 (wew. 9), 

d) w formie elektronicznej (skanem) pod adresem mailowym: sapo@post.pl 

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest pani Emilia Korzep  – tel. 728 810 634. 

Oferty które wpłyną w późniejszym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 15 lutego 2017 r. 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

    Cena – 100% 

6. Termin płatności : 14 dni po wykonaniu prac 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie  

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Samorządowej 

Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku nr 1/2015/F  z dnia 30 kwietnia 2015 r.  

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na świadczenie usługi. 

 

 
 

mailto:sapo@post.pl


………………………………………… 
           Dane Oferenta 
 

 
Zamawiający: 
Samorządowa Administracja  
Placówek Oświatowych 
ul. Leśna 8 
62-004 Czerwonak 

 
 

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym z dnia _________________ podmiot: 
______________________________________________ z siedzibą w ____________________ 
deklaruje wykonanie poniższej usługi współfinansowanej z zgodnie z wyceną podaną w 
poniższej tabeli: 
 

Przedmiot oferty Łączna wartość usługi (brutto) 

 
Remont pomieszczenia biurowego  

w Samorządowej Administracji Placówek 
Oświatowych w Czerwonaku 

 

 

 
 
 
 
………………………………………                                                                      dnia …………………………….. 

                     Podpis oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYM POTENCJALE I DOŚWIADCZENIU WYKONAWCY 
 



Ja niżej podpisany(a) ________________________________________ reprezentując 
___________________________________________________: 
1. Oświadczam, że posiadam wszystkie niezbędna uprawnienia do wykonania działalności 

lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia (jeśli przepisy prawne nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień); 

2. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

3. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję posiada doświadczenie w sprzedaży 
wykładziny dywanowej, min. 3 projektów. 

 
 
 
 
 
………………………………………                                                                      dnia …………………………….. 

                       Podpis oferenta  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


