
Załącznik nr 1   
do Regulaminu   udzielania zamówień publicznych 
których  wartość nie przekracza 130 0000 zł.              
                                                                                                                     Sobolew, dnia 28.06.2021 

Zespól Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki, 
08-460 Sobolew, ul. Tadeusza Kościuszki 19                        

                                        ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki , 08-460 Sobolew, ul. Tadeusza 

Kościuszki 19 dla  której organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński, ul. Mazowiecka 26,        

08-400 Garwolin, NIP 826 218 96 46. zaprasza do złożenia oferty na /opis przedmiotu zamówienia/:  

Wymiana okien /demontaż i montaż/o wym. 2330 x 1950 w ilości 30 szt. w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki , 08-460 Sobolew, ul. Tadeusza Kościuszki 19 /stara 

cześć szkoły/ 

I. Informacje ogólne: 

Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki , 08-460 Sobolew, 

ul. Tadeusza Kościuszki 19, 

Strona internetowa: https://losobolew.pl 

Godziny otwarcia  sekretariatu szkoły: 7,45 – 15,45 

 E- mail: poczta@losobolew.pl 

Tel./fax : 25 682 50 49 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy Pzp  z 11 września 

2019r.- Prawo zamówień publicznych/ Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm./stosując art.2 ust.1 pkt 1  

ustawy  Pzp,  tj. zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł. 

III. Termin realizacji zamówienia : 31.08.2021 

IV. Okres gwarancji :  36 m-cy. 

V. Wymagania:                                                                                                                                                  

Złożenie ofert w niniejszym postępowaniu oznacza ,że Wykonawca dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem oraz 

posiada wymagane uprawnienia, wiedzę i doświadczenie  niezbędne do jego realizacji. 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty i termin jej składania: 

a) Ofertę / Formularz oferty w załączeniu/należy przygotować zgodnie z wymaganiami 

zamieszczonymi w opisie zamówienia i złożyć w sekretariacie szkoły  w zamkniętej kopercie  lub 

przesłać mailem na pocztę elektroniczną szkoły. 

b) Termin składania ofert do: 15 lipca 2021r. 



VII. Klauzula Informacyjna RODO. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r./ Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/ informuję , że: 

1. Administratorem Pani/ pana danych osobowych jest Dyrektor ZSP im. Tadeusza Kościuszki, 

08-460 Sobolew, ul. Tadeusza Kościuszki 19 

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą z celu realizacji umowy- na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w Instrukcji 

Kancelaryjnej, 

4. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmowę zawarcia umowy. 

 VIII.  Warunki płatności. 

Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie przelewu 

na rachunek wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni po 

otrzymaniu faktury. Faktura winna być wystawiona na : Powiat Garwoliński, ul. Mazowiecka 

26, 08-400 Garwolin, Nip: 826 218 96 46 

Odbiorca i Płatnik: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki, 08-460 

Sobolew, ul. Tadeusza Kościuszki 19 

IX. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia. 

Termin otwarcia ofert:  17 lipca 2021r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły. 

Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą mailową 

na wskazany adres w formularzu ofertowym 

X. Dodatkowe informacje. 

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły – Leszek Urawski. / Tel. szkoły/ 

Przygotowała:  gł. Księgowa – Barbara Kwaśniak 

 


