
Załącznik nr 2 do „regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej 130 000 zł” 

 

Poznań, dnia 02.12.2022r. 
 

Zamawiający: 
XV Liceum Ogólnokształcące 
Im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 
 
 

 
Oznaczenie sprawy: XVLO.220.9.22 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na:  
Wykonanie prac remontowych w wydzielonej części korytarza przyziemia i sali klubowej. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia są:  prace remontowe w wydzielonej części korytarza przyziemia i sali klubowej 
w XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót 
 
Dopuszcza się możliwość zapoznania się z pracami  remontowymi  w wydzielonej części korytarza przyziemia 
i sali klubowej na terenie XV Liceum Ogólnokształcącego  im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 

 
2. Termin wykonania zamówienia. do dnia 21.12.2022r. 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – 

jeżeli dotyczy. 
 
4. Opis sposobu przygotowania oferty. 
4.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a) formularz ofertowy załącznik nr 1 
 

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub elektronicznej*  
4.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
5. Termin i miejsce składnia ofert. 
Oferty prosimy składać w pisemnie 

a) w formie elektronicznej drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@lo15poznan.pl 
lub 

b) w formie papierowej na adres:   XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 
Os. Bolesława Chrobrego 107 w terminie do dnia 09.12.2022 r. do godziny 10:00. Oferty złożone po 
terminie zostaną zwrócone Oferentowi i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie. 

c) termin otwarcia ofert: 09.12.2022r. w siedzibie szkoły o godzinie  11:00 
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6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: 
administracja@lo15poznan.pl 
 
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Barbara Szawara  
w godzinach od 900 do 1400  od poniedziałku do piątku. 

 
7. Kryteria i sposobu oceny ofert. 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
np. Cena za przedmiot zamówienia:  100% 
 
8. Tryb ogłoszenia wyników postępowania. 
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty 
drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 
 
9. Klauzula informacyjna RODO. 
Administratorem danych osobowych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Dane 
przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa oraz w celu realizacji zadań w interesie publicznym. Szczegółowe 
informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: http://www.lo15poznan.pl 
 
10. Termin związania z ofertą. 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert.  
 
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji, 
w szczególności w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Załączniki: 
Nr 1 – formularz ofertowy 
Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia  
Nr 3 –  wzór umowy (jeżeli dotyczy) 
 
 
         
 
 

 
 


