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ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT 

 
           Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej zaprasza: 
 

 
do złożenia  oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości poniżej 30.000 euro na ,,Zakup i sukcesywne dostawy mrożonych ryb, przetworów 

i konserw rybnych” 

Ofertę tj:  

1. uzupełniony i podpisany formularz ofertowy; 

2. aktualny odpis z rejestru (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”); 

3. upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania  

w imieniu firmy składającej ofertę, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii 

pełnomocnictwa potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną. Z dokumentu 

musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa; 

4. projekt umowy (załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia) – parafowany przez osobę upoważnioną; 

 

Ofertę należy złożyć w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej – sekretariat Komendanta Szkoły 

w terminie do 7.02.2017 r. do godz. 10:00 w kopercie z dopiskiem „oferta na ,,Zakup i 

sukcesywne dostawy mrożonych ryb, przetworów i konserw rybnych” - nie otwierać do 

dnia 10.02.2017 do godziny 10:00” 

Uprzejmie informuję, iż kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu będzie najkorzystniejsza 

cena brutto. 

Wraz z zaproszeniem przesyłam:  

-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1); 

-formularz ofertowy (załącznik nr 2) – druk; 

-projekt umowy (załącznik nr 3). 

Informujemy jednocześnie, że do postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość nie 
przekracza 30 tyś. Euro, w tym także do niniejszego postępowania, nie mają zastosowania przepisy 
ustawy z dnia 29.stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
       Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadania na zadawane pytania, wnioskowane zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia, przesyłania Wykonawcom kopii jakichkolwiek dokumentów i powiadomień.  
       Wszelkie informacje, łącznie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty  
zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej szkoły www.cspsp.pl w zakładce- zamówienia 
publiczne do 30 000 EUR , a ewentualny dostęp do ofert oraz innych dokumentów związanych z 
postępowaniem będzie się odbywał na zasadach określonych w przepisach regulujących dostęp do 
informacji publicznej, w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu termin udostępnienia. 
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