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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Uprzejmie informuję, iż V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Asnyka przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 w Szczecinie przystępuje do wyłonienia wykonawcy na dostawy 

artykułów spożywczych: RÓŻNE PRODUKTY  SPOŻYWCZE do szkoły w roku 2021. 

Zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09. 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych.  Zapytanie ofertowe będzie umieszczone na stronie internetowej szkoły 
w zakładce BIP/Przetargi oraz na tablicy ogłoszeń. 

Na powyższą okoliczność przygotowany został projekt umowy (w załączeniu WZÓR) , który po 

zakończeniu procedury zostanie przedstawiony do podpisania wybranemu kontrahentowi. Załącznik 

nr 1a do ww. umowy wyszczególnia katalog towarów jakie szkoła w 2021 r będzie zapotrzebowała. 

Dostawy towarów do szkoły muszą być realizowane w godzinach 07:00 – 09:00.  

Wszystkie podmioty chcące wziąć udział w postępowaniu uprzejmie proszę o wypełnienie 

załącznika nr 1a do umowy (podanie swoich cen netto oraz brutto) i odesłanie go do nas w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2021r zgodnie z podaną poniżej instrukcją. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów oraz wszelkich uzgodnień w przedmiotowej sprawie 

jest Pan Dariusz Suwaj - Kierownik Gospodarczy V LO w Szczecinie - tel. 537 291 608 oraz Pani Urszula 

Gazda – Intendent V LO w Szczecinie – tel. 509 985 362. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim. 
Oferta musi zawierać: 

1. Pełną nazwę oferenta. 
2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP. 
3. Cenę oferty przedstawionej jako cenę netto i cenę brutto oraz stawkę podatku VAT. 
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami 
imiennymi. 

5. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 
6. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1a. 

 
 
 



 
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferty cenowe należy przesyłać w terminie do 24 lutego 2021 r. (decyduje data wpłynięcia 
oferty do V LO) mailem na adres dsuwaj@lo5.szczecin.pl , dostarczyć osobiście na adres V 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, ul. 
Ofiar Oświęcimia 14,  71-537 Szczecin lub przesłać pocztą na ww. adres.  

2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego 
zapytania. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
5. Wyniki postępowania zostaną podane przez Zamawiającego na stronie internetowej szkoły w 

zakładce BIP/Przetargi oraz na tablicy ogłoszeń. 
 

 
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje V Liceum Ogólnokształcące z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie do złożenia zamówienia. 
 

 

DYREKTOR  SZKOŁY 
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