
  

Słupca, dn. 24.08.2017 r. 
Nr sprawy: SP.ZP.363.1.2017 
 

        ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa 

 im. Józefa Janika w Koszutach 

Koszuty 17, 62-400 Słupca 

e-mail: spkoszuty.sekretariat@o2.pl 

              

 

 

 

                                                             

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015 

poz. 2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wskazanej ustawy. 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje: 

Dostawę gazu płynnego propan w ilości ok.50 000 litrów na sezon grzewczy 2017/2018 oraz dzierżawę 

i konserwację dwóch zbiorników o poj. 6 700 litrów każdy do Szkoły Podstawowej w Koszutach. 

Tankowanie gazu odbywać się będzie w miejscowości Koszuty 17, 62-400 Słupca. 

        Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za całość zamówienia.  

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest dostarczyć przedmiot 

zamówienia na własny koszt, do siedziby zamawiającego Szkoły Podstawowej w Koszutach, w terminie 

do 7 dni - licząc od daty złożenia zamówienia przez dyrektora szkoły. Zamówienia na dostawę gazu wg 

potrzeb szkoły. 

3. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie zawarta stosowna 

umowa na dostawę. 

4. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest dyrektor szkoły Anna Lewandowska  tel.(63) 275 71 86  

e-mail: spkoszuty.sekretariat@o2.pl  

5. Oferty winny być złożone w formie tradycyjnej (papierowej). Wymaga się, by oferta umieszczona była 

w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres 

Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru: 

 

OFERTA 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP.ZP.363.1.2017 

PN: „Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok. 50 000 litrów na sezon grzewczy 2017/2018 oraz 

dzierżawa i konserwacja dwóch zbiorników o poj. 6 700 litrów każdy” 



  

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.08.2017 godz. 13:00 

6.  Adres i termin składania ofert: Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Wierzbocice 52, 62-400 

Słupca  w terminie do 31.08.2017 r. do godz. 12:45. 

7. Data i godzina publicznego otwarcia ofert: 31.08.2017 r. do godz. 13:00. 

8. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

wykonawcy bez otwierania. 

9. Lista załączników: 

 - Formularz ofertowy 

 - Wzór umowy 

 

 

 

 

 


