Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

20 czerwca 2017

Ldz.ZSO4.271.8.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………………………….

1. Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów.
Zaprasza do złożenia ofert na :
2. Przedmiot zamówienia: „Remont schodów wejściowych do budynku ZSO Nr 4” , zakres prac:
a) Schody wejściowe od Millenium Hall, skucie płytek (ok. 40 m2) na stopniach schodów, podjeździe i murkach
oporowych, wzmocnienie podłoża, dostawa płytek, położenie ich na schodach, spoczniku i podjeździe oraz na
górze i boku murku oporowego, pomalowanie bocznej zewnętrznej ściany podjazdu (ok. 3m2).
b) Schody wejściowe od boiska sportowego, skucie płytek (ok. 39 m2) na podjeździe, stopniach schodów, podeście
i murkach oporowych, wzmocnienie podłoża, dostawa płytek, położenie ich na schodach, spoczniku i podjeździe
oraz na górze i boku murku oporowego, skucie (ok. 6m2), otynkowanie i pomalowanie bocznej zewnętrznej
ściany podjazdu i murku oporowego.
Osoba do kontaktu Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4 - Jan Deręgowski, tel: 17 748 27 25.
3. Wymagania dotyczące:
-kosztów eksploatacji: klej do płytek wysoko elastyczny oraz mrozoodporny, dostawa dodatkowo 5m2 płytek
zapasowych,
-terminu wykonania zamówienia: 1 października 2017,
-parametrów technicznych: ·płytki posadzkowe antypoślizgowe przeznaczone na zewnątrz, mrozoodporne,
przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, kolor płytek i farb zbliżony do już istniejących zaakceptowany
przez ZSO nr 4, pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi normami dla budynków użyteczności publicznej,
dostarczone płytki oraz użyte materiały mają spełniać wymagania określone prawem i posiadać atesty oraz zapewniać
bezpieczne użytkowanie. Użyte materiały mają być dostosowane do warunków panujących na zewnątrz. Wykonanie
zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Przedmiot zamówienia obejmuje również inne prace
niewymienione a oczywiste i konieczne do prawidłowego wykonania remontu. Utylizacja demontowanych elementów
i gruzu. Wykonanie prac z materiałów dostarczonych przez wykonawcę.
-funkcjonalności: dostawa płytek i wszystkich materiałów do wykonania na koszt wykonawcy, wymagany
rzeczywisty obmiar prac przez wykonawcę przed podpisaniem umowy,
-terminu płatności: płatność 14 dni od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru prac,
-warunków gwarancji: minimum 3 lata, okres gwarancji liczony od daty odbioru,
-innych warunków realizacji zamówienia: wykonywanie prac nastąpi w czasie przerw w pracy szkoły lub w
wyznaczonych dniach i godzinach przez szkołę według ustalonego harmonogramu prac z zamawiającym ze względu
na konieczność funkcjonowania obiektu w okresie remontu, wykonawca wykona prace samodzielnie bez
podwykonawców, wykonawca zabezpieczy miejsce pracy w sposób odpowiedni ze względu na pracę w czynnym
obiekcie, za nadzór nad wykonywaniem prac odpowiedzialny będzie pracownik wyznaczony przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty, odrzucenia ofert bez podania przyczyny (nie
przysługuje składającemu zwrot kosztów w przypadku nie wybrania oferty) i zamówienia mniejszego zakresu prac niż
w zapytaniu.
4. Miejsce i termin złożenia ofert: sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie w
nieprzeźroczystej trwale zamkniętej kopercie z opisem: nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Oferta na
„Remont schodów wejściowych do budynku ZSO Nr 4 nie otwierać przed 3 lipca 2017 godziną 10:15” oferty
przyjmowane są do 3 lipca 2017 roku do godziny 10:00 oferty dostarczone po czasie nie będą brane pod uwagę.
5. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena oraz spełnianie wymagań w zapytaniu ofertowym, zamawiający dopuszcza
negocjacje z wybranym wykonawcą. Oferty prosimy składać na druku obowiązującym w ZSO Nr 4.
Podpis osoby upoważnionej,
Jolanta Pietrasz, Dyrektor ZSO Nr 4.

TREŚĆ OFERTY
Nazwa wykonawcy :

…………………………
…………………………
Tel: …………………………………..
NIP: ………………………………, REGON: ……………………………………………………
Nr rachunku bankowego: ………………………………..
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia: „Remont schodów wejściowych do budynku ZSO Nr 4.

Za :wykonanie oraz materiały :
Cena netto : .........................
Podatek VAT:.....................
Cena brutto: .............................. zł
Oferuje wykonania zamówienia na następujących warunkach:
-koszty eksploatacji: ………………………………………………………………………………………..…
-termin wykonania zamówienia: … ………………………………………………………………….………………….
-parametry techniczne: …………………………………………………………………………………………
-funkcjonalność: ……………………………………………………………………………………………………………..
-termin płatności : ……………………………………………………………………………………………………………
-warunki gwarancji: ……………………………………………………………………………………………..
-inne warunki realizacji zamówienia:……………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej
wskazanych warunkach. Okres zwązania ofertą 30 dni.
Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dnia:
…………………………………………
Podpis i pieczątka wykonawcy

