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Załącznik nr 2 

Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych 

o wartości do 30 tys. euro 

w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie 

 
Lublin, dnia 18.05.2021 r. 

Znak sprawy BK.III.261.2.2021 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o 

ofertowego o cenę na: zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mocowań i 

konstrukcji drewnianej nad basenem w części sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 51 

im. Jana Pawła II w Lublinie w okresie 28.06.2021r. – 10.08.2021r. 

 

 Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 51 z siedzibą w Lublinie, ul. Bursztynowa 22  

zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego o cenę. 

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy,  

który zaoferuje najniższą cenę (w przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium) albo cenę  

wraz z innymi kryteriami oceny ofert. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie 

może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6 Prawa zamówień 

publicznych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji wyboru wykonawcy lub 
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania 
przyczyny. 

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: najniższa cena. 

Oferty można przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście 

do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00 

Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiczne rekomendujemy przesłanie oferty pocztą 

elektroniczną na adres : k.koziel@sp51.lublin.eu 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. 

Termin wykonania zamówienia 28.06.2021 r. – 10.08.2021 r.  

Opis sposobu obliczenia ceny: (planowana ilość x cena netto) plus stawka VAT  

Sposób porozumiewania się z zamawiającym: k.koziel@sp51.lublin.eu 

 

                         Krzysztof Kozieł 
           (podpis pracownika odpowiedzialnego  

za zamówienia publiczne) 


