
Rudno, 21.06.2022 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty 

(na podst. art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Dz.U.2021.1129) 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji oświetlenia wewnętrznego w 

budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania im. Henryka Sienkiewicza  

w Rudnie  
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: Gmina Pelplin – Zespół Kształcenia i Wychowania im. Henryka 

Sienkiewicza w Rudnie 

Dyrektor Szkoły:  Dariusz Jakubowski 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

2.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 demontaż 283 szt. opraw dotychczasowego oświetlenia wewnętrznego, 

tablicowego i awaryjnego; 

 utylizacja zdemontowanych opraw; 

 dostawa i montaż 283 szt. opraw oświetleniowych LED – oświetlenie wewnętrzne, 

tablicowe i awaryjne; 

 wykonanie dokumentacji pomiarowej natężenia oświetlenia oraz impendancji 

pętli zwarcia. 

 

2.2) Miejsce wykonania usługi: 

Zespół Kształcenia i Wychowania im. Henryka Sienkiewicza w Rudnie, 83-121 Rudno; ul. 

Szkolna 4; 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

 

3.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe  

3.2) Kryteria oceny ofert:  

- cena ofertowa netto – 100% 

 

3.3) Termin składania ofert do: 28.06.2022 r. godzina 12:00 na adres Zespół Kształcenia i 

Wychowania im. Henryka Sienkiewicza w Rudnie, 83-121 Rudno, ul. Szkolna 4 lub mail: 

sekretariat.rudno@rudno.home.pl W przypadku przesłania oferty na adres mailowy proszę 

także o kontakt telefoniczny +48 (58) 536 11 07 

3.4) Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim. Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć ofertę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. Oferty inne niż pisemne, częściowe lub złożone po terminie określonym w 

mailto:sekretariat.rudno@rudno.home.pl


pkt.3.3 nie będą rozpatrywane. Ww. ofertę należy sporządzić po uprzednim zapoznaniu się z 

zakresem niezbędnych do wykonania prac, w miejscu ich wykonania. 

 

 

SEKCJA IV: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia zwykłego na ledowe w zakresie 

opisanym w Sekcji II.  

 

SEKCJA V: TERMIN REALIZACJI 

 

Lipiec-Sierpień 2022r. 

 

SEKCJA VI: O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ 

WYKONAWCY, KTÓRZY:  

 

a) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia  określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 

SEKCJA VII: WYBÓR OFERTY 

4.1) Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o 

wyborze najkorzystniejszej oferty najpóźniej do dnia 28.06.2022 r. do godz. 13.00. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony 

odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 

4.2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podawania przyczyn. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 

unieważnienia postępowania. 

 

SEKCJA VIII: WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest dyrektor Zespołu Kształcenia i 

Wychowania w Rajkowach, P. Dariusz Jakubowski, tel. 58 536 11 07. 

 


