
Oznaczenie sprawy: KT - 97/2020 
          (nadane przez jednostkę organizacyjną) 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu określającego zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 euro, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. 

 

DZIAŁ TECHNICZNY 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612Wrocław 

          Wrocław, dnia 19.02.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Zamawiający – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z siedzibą przy al. I. J. Paderewskiego 35 
zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną pn.  

 

„ Wykonanie zaplecza sanitarnego w szałasach nr 5 i 6 wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi 

w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF we Wrocławiu w miejscowości Olejnica, ul. Leśna 2” 

2.  Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1) Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 – do zapytania ofertowego. 

2) Termin wykonania zamówienia: do 15.05.2020 r. 

3) Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4) Okres gwarancji: 36 miesięcy 

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1. formularz ofertowy,  

2. kosztorys ofertowy 

3. dokument rejestracji firmy 

3. Sposób przygotowania oferty: 

 a) w formie pisemnej na adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. I. J. Paderewskiego 35, 

   51-612 Wrocław DZIAŁ TECHNICZNY Stadion Olimpijski, Baza Transportu pokój nr 10 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty): inwestycje@awf.wroc.pl 

4.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 Bożena Widańska. Justyna Kmieciak – tel. 71 347 35 04, tel. kom. 600 081 796 w  godz. 8:00 do 14:00. 

3. Zapoznanie się z obiektami – zaleca się zapoznanie z obiektami w Ośrodku AWF w Olejnicy ul. Leśna 2, 
gmina Przemęt, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godz. od 8.00 do 14.00 tel. 880 902 626,  
601 719 953 

6. Termin składania ofert: 28.02.2020 do godz. 13:00. 

 Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Kryterium oceny ofert:  

 a) Cena: 100 %. 

Sposób wyliczenia wartości punktowej: zgodnie z formułą: 

 C= (Cmin/C oferty) x 100pkt 

mailto:inwestycje@awf.wroc.pl


gdzie: 

 C – liczba punktów ocenianej oferty  

 C min- najniższa z oferowanych cen  brutto, z pośród  ofert nie odrzuconych 

 C oferty- cena ocenianej oferty. 

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować koszty całkowite związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

11. Załączniki do zapytania ofertowego stanowią: 

1) Formularz oferty - załącznik nr 1 

2) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 

3) Opis przedmiotu zamówienia - projekt - załącznik nr 3 

4) Przedmiar – załącznik nr 4 

5) Wzór umowy - załącznik nr 5 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) 
dalej zw. RODO informuje się, że:  
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław;|  
b) prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych z który można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.wroc.pl;  
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z zapytaniem ofertowym z przedmiotowym zapytaniem (Oznaczenie sprawy nr KRE-1/2019); 
d) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Formularzu ofert Oświadczenia, że wypełniła obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

    
 

   Zatwierdził:  

    Z-ca Kanclerza ds. Technicznych 

     Janusz Gaczkowski 


