
Rybnik 08.11.2019 r. 

Zapytanie ofertowe 
wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych 

 

I. Zamawiający 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku 

ul. Leopoldo Staffa 42a 44-274 Rybnik 

Tel/fax.: (032) 4250608, e-mail zsp14@miastorybnik.pl 

NIP: 6423186736, REGON: 243535773 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dotychczasowego systemu oświetleniowego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku na system w technologii LED. 

System oświetleniowy ma zostać zamontowany w pięciu salach lekcyjnych 

w budynku placówki. 

Obecnie zainstalowany w placówce system oświetleniowy jest oparty na 

jarzeniówkach starszych generacji. Wykonawca zaprojektuje i dostarczy system 

oświetleniowy (oprawy plus źródło światła) oparty na technologii LED oraz dokona 

jego montażu w miejsce obecnie zainstalowanego systemu oświetleniowego 

w placówce, zgodnie z następującymi wymogami ilościowymi dotyczącymi jednej 

sali lekcyjnej: 

- wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych o mocy 2x40W – 16 szt. 

- utylizacja zdemontowanych opraw – 16 szt. 

- pomiar natężenia oświetlenia sali w wyznaczonych punktach pomiarowych 

płaszczyzny roboczej – 20 punktów pomiarowych 

 

System oświetlenia musi spełniać normy oświetlania płaszczyzn roboczych sal 

lekcyjnych. 

 

Oferent może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wszystkie sale 

mają zbliżone rozmiary i są identyczne pod względem ilości i rozmieszczenia 

dotychczasowych opraw oświetleniowych. 

 

KOD CPV: 31520000-7 lampy i oprawy oświetleniowe 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.11.2019 r., w godzinach 14.00 – 

22.00. 



 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres siedziby oferenta, nr telefonu, nr NIP, 

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

Oferta powinna zawierać wycenę wymiany oświetlenia jednej sali oraz całkowity koszt 

wymiany we wszystkich pięciu salach w złotych polskich netto i brutto. 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

zsp14@miastorybnik.pl lub dostarczona na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 

w Rybniku, ul. Leopolda Staffa 42a, 44-274 Rybnik lub faksem na nr: 324250608 do 

dnia 14.11.2019r., Pn. - Pt. w godz. 8.00 do 15.00 z dopiskiem: dostawa i montaż 

oświetlenia w salach lekcyjnych. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019r. w siedzibie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 14 w Rybniku, 44-274 Rybnik, ul. Leopolda Staffa 42a. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zsp14.miastorybnik.pl, 

zakładka BIP 

 

VI. Ocena ofert  

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- cena ofertowa 100%  

 

VII. Dodatkowe informacje  

 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły Piotr Pysz. 

- nr telefonu: (32) 4250608 

- adres email: zsp14@miastorybnik.pl 

 

VIII. Załączniki 

 

- Wzór formularza ofertowego 
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