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Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach 

ul. Wybickiego 33 

83-050 Kolbudy            Kolbudy, dnia 10 marzec 2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

ZKiW w Kolbudach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zadania:  

 

Wymiana oświetlenia na obiekcie sportowy „ORLIK” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres prac: 

1. Wymiana opraw metalohalogenowych na oprawy Led . 

2. Demontaż i utylizacja starych opraw oświetleniowych metalohalogenowych. 

3. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej . 

4. Przeróbka systemu mocowania lamp 

5. Montaż 12 szt. lamp (moc lampy według PN): 

➢ Kod rodziny źródła światła : LED480  [ LED module 48000 lm] 

➢ Barwa źródła światła  : 740 neutralna biel 

➢ Wymienne źródło światła : tak 

➢ Typ pokrywy optycznej/soczewki : FG  [ płaska szyba] 

➢ Klasa ochrony IEC : Klasa bezpieczeństwa I 

➢ Oznaczenie palności :D  [ D] 

➢ Okres gwarancji : 5 lata 

➢ Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 

16A typu B : 4 

➢ Light source engine type : LED 

➢ Napięcie wejściowe :220-240 V 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Do 30 kwietnia 2022 r. 

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Podpisane oferty przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, należy przesłać 

skanem na adres  e-mail: oferty@spkolbudy.edu.pl  w terminie do 17.03.2022 do 15:00 

INNE INFORMACJE 

Oferent przed złożeniem oferty dokona wizji  przedmiotu zapytania w siedzibie 

zamawiającego w dni robocze w godz. 8:00-14:00. 

Płatność po realizacji zamówienia – 14 dni od wpływu do zamawiającego  prawidłowo 

wystawionej faktury oraz zatwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

zamawiającego. 

Główne kryterium wyboru będzie stanowiła cena, jednak zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia oferty w przypadku stwierdzenia, że oferta nie spełnia wymogów 

jakościowych lub cena jest rażąco niska. 

Oferta powinna obejmować koszty transportu, gwarancji, montażu. Spełnianie wyższych 

wymagań i parametrów technicznych sprzętu spowoduje przyznanie pierwszeństwa 

rozpatrywania, przy zachowaniu kryterium cenowego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  

bez podawania przyczyny na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy  

z wykonawcą.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia. 

Wykonawca jest obowiązany podać dane producenta, modelu typu urządzenia oraz 

załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie minimalnych parametrów urządzeń.  

Wyposażenie musi być fabrycznie nowe. 

 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  

 

p.o. Dyrektor Dorota Banasiak. 58 326 41 10 

 

 

 

 


