
Kaczki Średnie 12.11.2020 roku 

KG/271/03/20 

Zapytanie ofertowe 

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, Dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich zwraca się z prośba o przedłożenie 

oferty cenowej na „Dostawę gazu propan ”  

1. Opis przedmiotu zamówienia : 

2. Dostawa gazu propan 40.000 litrów . 

Oferent dostarczy i zamontuje zbiorniki gazu  - 5 sztuk ( pojemność zbiorników wynosi   

5   x 6.400 litrów)  reduktory, odparownik do gazu   ( moc parownika  wynosi  200 

kg/h,) instalację podłączeniową zbiorników,  na terenie kotłowni w Kaczkach 

Średnich. Urządzenia zostaną zamontowane na terenie kotłowni w Kaczkach Średnich 

nieodpłatnie i Zamawiający nie będzie ponosił z tego powodu żadnych opłat i 

kosztów dzierżawy.  

 

3. Urządzenia zostaną zamontowane w sposób umożliwiający ciągłą  pracę kotłowni.  

4. Dostawy gazu odbywać się będą w terminie 48 godzin od godziny zgłoszenia 

konieczności dostawy. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Termin realizacji – od momentu podpisania umowy do  30.12.2021 roku. 

7. Termin związania ofertą 30 dni. 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

a. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu zawierającym  co 

najmniej informacje zawarte w zapytaniu. 

b. Ofertę zaopatrzona w podpisy , pieczątki i datę sporządzenia należy dostarczyć 

do ZSR CKP w Kaczkach Średnich w terminie do dnia 16.12.2020 roku do godziny 

11.00. Oferty składać na adres mailowy  sekretariat@zsrkaczki.edu.pl 

c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto oraz uwzględnić wszystkie koszty 

związane z wykonaniem w/w zamówienia.  

d. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień treści 

złożonych ofert. 

e. Dodatkowych informacji udziela Wojciech Targowski Tel. 063 289 84 18 

 

 

                                                                                                                                              

   mgr  Elżbieta Karwacka 



 

 

 

 

Zał. Nr 1 

………………………………………… 

Pieczęć oferenta 

       Zamawiający 

       Zespół Szkół Rolniczych 

Centrum Kształcenia Praktycznego 

Kaczki Średnie 62 

62-700 Turek 

 Oferta dotycząca zapytania ofertowego na „Dostawę gazu propan ”  

Nazwa Oferenta  

 

 

 

Dane Adresowe  

 

 

 

Przedmiot zamówienia   

Dostawa gazu propan w ilości 40.000 l. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.  

do 31.12.2021 roku  

Cena netto  1 litra  

……………………………………..zł.  

słownie 

………………………………………………………….. 

Cena brutto  1 i litra  

……………………………………..zł.  

słownie 

………………………………………………………….. 

 

Cena brutto całości dostawy  

 

 

Termin związania ofertą 30 dni 

 

                                                                               …………………………. 

                                                                                                                          Podpis 



 

 

 


