
 

Załącznik nr 4 do Procedury udzielania zamówień 

publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł 

 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana 

w Wałczu. 

 
Wałcz,2022-12-01  

Część I – wypełnia Zamawiający 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana  

ul. M. Konopnickiej 2, 78-600 Wałcz 

tel.672584728 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone jest w wyłączeniem ustawy (art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) 
 
3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Wymiana opraw oświetleniowych w hali sportowej na ledowe oraz wymiana oświetlenia na 
korytarzach i klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu.  
 
 Zakres robót  

 zdemontowanie świetlówek jarzeniowych, 

 zmiany połączeń w istniejących instalacjach elektrycznych, 

 zakup i podłączenie świetlówek LED. 

Istniejące stare oprawy zostaną wykorzystane do zamontowania energooszczędnych 
świetlówek LED. Wymianie podlegać będą także niezbędne instalacje elektryczne, podzespoły 
i osprzęt. 
 

Ilość punktów świetlnych na hali sportowej: 24 
Ilość punktów świetlnych na korytarzach i klatkach schodowych: 47 
Skrzydło A 
parter: 6 
I piętro: 6 
II piętro: 6 
schody: 10 
skrzydło B 
parter: 4 
I piętro: 3 
II piętro: 4 
schody: 8 
4. PREFEROWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do końca marca 2023 r.  
3. OKRES GWARANCJI: 3 lata 
4. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

w sekretariacie Szkoły Podstawowa nr 2 w Wałczu, ul. M. Konopnickiej 2, bądź pocztą 
elektroniczną na adres sekretariat@sp2walcz.com do dnia 12 grudnia 2022 r.  

5. TERMIN ROZPATRZENIA ofert: 12 grudnia 2022 r. godz. 13.00  
6. WARUNKI PŁATNOŚCI:  

przelew w terminie 30 dni po odbiorze końcowym  
7. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:  

Edyta Krzywicka, tel. 672584728, sekretariat@sp2walcz.com 
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8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. W cenie oferowanej należy 
uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający zaleca 
przed złożeniem oferty, odbycie wizji lokalnej w szkole.  
 
9.KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

Najniższa cena zamówienia brutto – znaczenie 100% 

 
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny.  
 
 

Część II – Wypełnia Wykonawca 
Treść oferty: 
 Wymiana opraw oświetleniowych w hali sportowej na ledowe oraz wymiana oświetlenia 
na korytarzach i klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu. 
W prowadzonej procedurze nie jest wymagane wniesienie wadium.  

 

Nazwa wykonawcy: …………………………………… 
adres wykonawcy: …………………………………… 
NIP: …………………………………… 
REGON: …………………………………… 
Nr rachunku bankowego: …………………………………… 
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
- Cenę netto ……………….. zł (słownie zł …………………………) 
- Cenę brutto ………………..zł (słownie zł …………………………) 
Zobowiązania wykonawcy 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia……………….. 
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 
Załączniki do oferty formularz ofertowy: 
1. 
2. 
3. 

 
 

…………………………………… 
(data i podpis Wykonawcy  

lub osoby upoważnionej wraz z pieczęcią Wykonawcy) 

 
Ofertę opatrzoną podpisem elektroniczny prosimy przesłać na adres Szkoły Podstawowa 
 nr 2 w Wałczu, ul. M. Konopnickiej 2, bądź pocztą elektroniczną na adres 
sekretariat@sp2walcz.com 
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