
 
 
 

                                                                                              Samostrzel, dnia 19.03.2021r. 
 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. 

 -  Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Zamawiający/Nabywca: 
 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im .W. Witosa ,  
w Samostrzelu, Samostrzel 9 
89-110 Sadki 
NIP 558 138 16 14   Regon 000096709 
tel.52 3850826 
e-mail: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl 
 
 

                                           zaprasza do złożenia ofert na: 
 

remont budynku warsztatowo-garażowego - naprawa dachu oraz remont elewacji 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu 
 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest remont dachu i elewacji budynku warsztatowo- 
garażowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, 
Samostrzel 9, 89-110 Sadki.  

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy zakres robót został określony w Dokumentacji technicznej oraz w Specyfikacji 
technicznej wykonania robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do zapytania 
ofertowego. Załączony przedmiar robót( załącznik nr 3)  jest materiałem pomocniczym, który ma 
charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do wyceny robót. Wyceny robót należy 
wykonać w oparciu o zakres robót, własną ocenę dokonaną przez Wykonawcę oraz zgodnie z 



zasadami sztuki budowlanej. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich niezbędnych 
informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NALEŻY WYKONAĆ:  

l. MODERNIAZACJA DACHU BUDYNKU  
 
- Naprawa (wymiana) uszkodzonej płyty korytkowej wraz z robotami towarzyszącymi 
koniecznymi  
do wykonania gotowego podłoża pod ułożenie pokrycia z papy,  
- Rozbiórka rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich,  
- Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy asfaltowej – przyjęto 3 warstwy,  
- Wywóz i utylizacja papy zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami,  
- Montaż nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej lub  
powlekanej,  
- Gruntowanie podłoża bitumiczną emulsją do gruntowania,  
- Ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej na dachu (papa podkładowa gr. 4,2 mm + papa  
nawierzchniowa 5,2 mm),  
2.MODERNIAZACJA ELEWACJI BUDYNKU  
 
- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz Prawa  
Budowlanego.  
- Zabezpieczenie folią drzwi, okien i bram garażowych,  
- Skucie uszkodzonych i luźnych części tynku na elewacji,  
- Uzupełnienie i naprawą ubytków tynku i gzymsu zaprawą,  
- Oczyszczenie i gruntowanie istniejącego tynku elewacji w celu wzmocnienia podłoża,  
- Gruntowanie istniejącego podłoża pod wykonanie tynku cienkowarstwowego, poprawiające  
przyczepność i wyrównujące chłonność istniejącego podłoża,  
- Wykonanie cienkowarstwowego tynku ułożonego na zagruntowanym, istniejącym podłożu.  
Zaprawa tynkarska musi być zgodna z aprobatą techniczną wybranego systemu - gramatura gr. 
2,0 mm - gotowa do aplikacji po dodaniu wody, bazowe spoiwo - biały cement, zbrojona 
włóknami, do aplikacji ręcznej i maszynowej o strukturach baranka, odporna na występowanie rys 
skurczowych.  
- Malowanie tynku farbą emulsyjną zewnętrzną, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym  
(kolorystyka ciepła, dostosowana do kolorystyki innych obiektów (odcienie piaskowe, jasnego  
brązu itp.). 

Przyjęte rozwiązanie technologiczne oraz zastosowane materiały muszą odpowiadać 
przyjętemu systemowi jednego producenta. 

  

     
II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia, gwarancja i płatność:  
 
a) Termin realizacji przedmiotu zamówienia do  3 tygodni od dnia podpisania umowy 
b) Oferta winna zawierać wskazanie terminu realizacji zamówienia.  
c) Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia i dokonanym odbiorze robót bez 
uwag, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
d) Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w terminie uzgodnionym z  wykonawcą 
 



III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu:  

a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia;  
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia;  
c) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,  
d) znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotu zamówienia;  
e) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez 
Wykonawców dokumentów metodą warunku — spełnia lub nie spełnia — treść oświadczenia w 
formularzu oferty oraz kosztorysu ofertowego uproszczonego.  
f) W przypadku nie spełniania przez Wykonawcę ww. warunków, jego oferta będzie odrzucona i 
nie będzie oceniana.  
g) Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej 
celem ustalenia szczegółowego zakresu robót i obmiaru przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców 
specyfiki i charakteru robót, jeżeli okoliczności te były możliwe do ustalenia przy 
przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić 
telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego.  
h) Gwarancja na wykonane roboty – 48 miesięcy.  
i) Wykonawca przedstawi formularz ofertowy podający ryczałtową cenę wykonania całości 
zamówienia  
j) Zamawiający oświadcza, że nie udziela zaliczek na wykonanie przedmiotowego zadania.  
 
Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto.  
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 
zapytania, w przypadku  złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferta ta 
musi zawierać wszelkie informacje  wynikające z zawartości formularza oferty . 

Oferta powinna: 

- zostać opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem wykonawcy, 

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 

- zostać czytelnie podpisana przez oferenta 

- zawierać  kserokopię odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej,  wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą 
złożenia oferty. 

 



V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:, poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. W. Witosa  w Samostrzelu, 
89-110 Sadki, Samostrzel 9, do dnia 26.03.2021r. (piątek) do godz. 1200 

2. Otwarcie  ofert zostanie dokonane  w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.03.2021r.  o 
godz. 1300,  a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej 
www.zspsamostrzel.edu.pl . 

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. . Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zspsamostrzel.edu.pl  

VI. OCENA OFERT 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , który złoży ofertę z najniższą ceną i 
którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego . 

2. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do 
dwóch miejsc po przecinku 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani 
wariantowych. 

VII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY  

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium;  
- cena 100% 

2. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

3. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz 
inne omyłki. Zamawiający o dokonanych poprawkach, niezwłocznie zawiadomi, 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Ewich  pod numerem telefonu   52 385 08 26,  

e-mail: ksiegowa@zspsamostrzel.edu.pl  

IX. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego 

1). Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn. 

2). Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty 
najkorzystniejszej . 

3). Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 
względem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu z tytułu 

http://www.zspsamostrzel.edu.pl/
http://www.zspsamostrzel.edu.pl/


otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to 
zapytanie . 

 

 ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1: Dokumentacja techniczna. 

2. Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych. 

3. Załącznik nr 3: Przedmiar 

4. Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 

5. Załącznik nr 5: Formularz oferty. 


