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Rzezawa, dnia 21.06.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót malarskich sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w budynku Publicznego
Gimnazjum w Rzezawie.
1. Zamawiający
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie, ul. Szkolna 11, 32-765 Rzezawa zaprasza do składania ofert
na wykonanie robót malarskich sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Publicznym Gimnazjum
w Rzezawie.
2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego
1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót malarskich na podstawie przedmiaru robót będącym
załącznikiem do zapytania ofertowego i wizji na terenie budynku w celu zapoznania się
ze specyfiką budynku.
2) Przewidywana realizacja zamówienia - rozpoczęcie – sierpień 2016 r.
- zakończenie – sierpień/wrzesień 2016 r.
3) Płatność nastąpi na podstawie faktury/rachunku końcowego.
4) Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
5) Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół bezusterkowy odbioru robót
podpisany przez strony.
6) Gwarancja na wykonanie robót wynosi 24 miesiące.
7) Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne
w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od kwoty brutto.
8) Konieczna jest wizja na terenie budynku w celu zapoznania się ze specyfiką budynku i
stanem technicznym.
9) Wszystkie materiały użyte do wykonania i zastosowane przez Wykonawcę posiadają
certyfikaty/atesty dopuszczające do użytkowania w obiektach szkolnych.
3. W zamówieniu publicznym mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu robót (m.in.
uprawnienia do wykonywania prac na wysokości),
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) złożą ofertę.
4. Termin i miejsce składanie ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 30.06.2016 r. w sekretariacie Publicznego Gimnazjum przy ul.
Szkolnej 11 w Rzezawie (godzina 15:00) lub przesłać mailem: gimnazjum@rzezawa.pl
5. Ocena ofert
Kryterium oceny ofert jest cena (100%).
6. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej ofert
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania
którejkolwiek z ofert.
7. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela: Krystyna Klęsk – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w
Rzezawie, tel. 14 – 68 58 560, 727 430 037.
Załączniki: Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Projekt umowy – załącznik nr 2
Przedmiar robót – załącznik nr 3

