
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4       23 kwietnia 2018 

Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów 

 
Ldz.ZSO4.271.3.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Nazwa i adres wykonawcy:  ………………………………………….. 

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

 
Zaprasza do złożenia ofert na : „ Wykonanie projektów branżowych i kosztorysów inwestorskich modernizowanej 

kuchni szkolnej w ZSO Nr 4”. 

 

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu modernizacji kuchni w ZSO Nr 4 składającego się z projektów 

branżowych:  
A) budowlany - architektura, projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej-sanitarnej, 

projekt instalacji wentylacyjnej. Projekty w oparciu o wytyczne w opisie technologii kuchni, wytyczne dla 

projektantów, zestawienie wyposażenia oraz obowiązujące przepisy.   
B) Opracowanie kosztorysów inwestorskich wykonania w/w prac w rozbiciu na branże. 
C) Wykonanie przedmiaru robót dla w/w branż. 
D) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Osoba do kontaktu Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4 - Jan Deręgowski, tel: 17 748 27 25. 

3. Wymagania dotyczące:  
-kosztów eksploatacji: dostawa projektów w 3 egzemplarzach dla każdej z w/w branż uwzględniając całkowitą 

modernizację kuchni i dostosowanie do obowiązujących przepisów, 

-terminu wykonania zamówienia: jak najszybszy nieprzekraczający godziny 12:00 dnia 28 maja 2018. 

-parametrów technicznych: projekt musi być czytelny w skali umożliwiającej łatwe zapoznanie opracowany zgodnie  

z wytycznymi ogólnie obowiązującymi, projekt powinien zawierać szczegółowe parametry umożliwiające 

prawidłowe funkcjonowanie kuchni i wykonanie instalacji, opracowana dokumentacja będzie wykorzystana w 

ogłoszonym przetargu na modernizację kuchni, 

-funkcjonalności: dostarczone projekty powinny być sporządzone w wersjach papierowych w 3 egzemplarzach oraz 

w wersjach elektronicznych ogólnie edytowalnych, zastosowane rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującym 

prawem, zapewniać bezpieczne użytkowanie pomieszczeń, projekt musi być sporządzony kompleksowo 

uwzględniając poprawne funkcjonowanie projektowanych pomieszczeń, zaproponowane materiały i rozwiązania 

muszą być akceptowalne przez Inspektora Sanitarnego, wymogi ppoż. oraz umożliwić odbiór pomieszczeń do 

użytkowania, jako kuchni szkolnej, osoby sporządzające projekt muszą posiadać odpowiednie wymagane prawem 

kwalifikacje, zatwierdzić projekty oraz załączyć wszystkie dokumenty poświadczające uprawnienia projektowe, 

kosztorys inwestorski wykonania modernizacji powinien zawierać szczegółową specyfikacje według branż. 

-terminu płatności: płatność minimum 21 dni od dnia odbioru,  

-warunków gwarancji: 12 miesięcy,  

-innych warunków realizacji zamówienia: 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: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie. 

Oferty przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 roku do godziny 13:30 oferty dostarczone po czasie nie będą brane pod 

uwagę. Oferty można składać w sekretariacie ZSO Nr 4 pocztą lub osobiście w zaklejonej kopercie z opisem”  

„ Wykonanie projektów branżowych i kosztorysów inwestorskich modernizowanej kuchni szkolnej w ZSO Nr 4” nie 

otwierać przed godzina 13:30 dnia 27 kwietnia 2018. 

 

5. Kryterium wyboru ofert: 70 % cena, 30 % termin wykonania zamówienia oraz spełnianie wymagań w zapytaniu 

ofertowym, 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:  

 

„ Wykonanie projektów branżowych i kosztorysów inwestorskich modernizowanej kuchni szkolnej w ZSO Nr 4”. 

(zapytanie ofertowe z dnia 23 kwietnia 2018 numer ZSO4.271.3.2018) 
 

 

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. 

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 

Dnia:  

………………………………………… 

               Podpis i pieczątka wykonawcy  

 


