Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
www.zso4.rzeszow.pl

22 lipca 2020

Ldz.ZSO4.271.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………………………….

1. Zamawiający (nazwa zamawiającego): Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Zaprasza do złożenia ofert na :

2. Przedmiot zamówienia: Wymiana okien w ZSO Nr 4”
Zakres prac objętych zapytaniem: demontaż: okien drewnianych 32 sztuk jednokwaterowych i 16 okien
wielokwaterowych, dostawa fabrycznie nowych okien w miejsce zdemontowanych wraz z materiałami do
montażu i wypełniania ubytków. Montaż nowych okien z uwzględnieniem starych parapetów oraz uzupełnianie
„szpalet” obok okien z przygotowaniem pod malowanie. Utylizacja demontowanych elementów.
Osoba do kontaktu Kierownik Gospodarczy ZSO Nr 4 - Jan Deręgowski, tel: 17 7482704.
3. Wymagania dotyczące:
-kosztów eksploatacji: dostawa okien z PCV, kolor biały,
-terminu wykonania zamówienia: 28 sierpnia 2020,
-parametrów technicznych: 3 szybowe, minimum 5 komorowe, kolor biały – zbliżony do zamontowanych okien
w szkole, współczynnik przenikania ciepła i pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi normami dla budynków
użyteczności publicznej nowo budowanych w 2020r, (współczynnik przenikania ciepła ≤1,1 dla całych okien),
dostarczone okna oraz użyte materiały mają spełniać wymagania określone prawem i posiadać atesty oraz zapewniać
bezpieczne użytkowanie. Mocowanie okien i parapetów zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,

-funkcjonalności: dostawa 32 okien jednokwaterowych uchylno-rozwierne z mikrowentylacją i 16 okien
wielokwaterowych uchylno-rozwierne z mikrowentylacją. Okna jednokwaterowe wymiary 900 mm
szerokość x 1480 mm wysokość i 14 okien wielokwaterowych wymiary 2350 mm szerokość x 2025 mm
wysokość (okno złożone z 6 kwater- 2 rozwierne, 2 uchylno-rozwierne z mikrowentylacją, 2 uchylne w tym
1 górna za pomocą mechanizmu do uchylania z poziomu podłogi oraz zabezpieczone przed opadnięciem),
2 okna wielokwaterowe wymiary 2030 mm szerokość x 2025 mm wysokość (okno złożone z 5 kwater- 1
uchylno-rozwierne, 2 uchylno-rozwierne z mikrowentylacją, 2 uchylne w tym 1 górna za pomocą
mechanizmu do uchylania z poziomu podłogi oraz zabezpieczone przed opadnięciem), wygląd okien,
podział i wymiary zbliżone do zainstalowanych w budynku, podane wymiary okien są orientacyjne i
wymagany jest rzeczywisty obmiar przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy ze względu na
możliwość różnicy w wymiarach poszczególnych okien, przedmiot zamówienia obejmuje również inne
prace niewymienione a oczywiste do prawidłowego wykonania zamówienia,
-terminu płatności: płatność minimum 14 dni od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru,
-warunków gwarancji: minimum 5 lat, okres gwarancji liczony od daty odbioru,
-innych warunków realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po dostawie deklarację
własności użytkowych, wykonywanie prac nastąpi w czasie przerw w pracy szkoły lub w wyznaczonych dniach i
godzinach przez szkołę, Wykonawca wykona prace samodzielnie bez podwykonawców, Wykonawca zabezpieczy
miejsce pracy w sposób odpowiedni ze względu na prace na wysokości oraz ze względu na pracę w czynnym
obiekcie, za nadzór nad wykonywaniem prac będzie odpowiedzialny pracownik wyznaczony przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty, odrzucenia ofert bez podania przyczyny (nie
przysługuje składającemu zwrot żadnych kosztów w przypadku nie wybrania oferty) i zamówienia mniejszej lub
większej ilości okien niż w zapytaniu.
4. Miejsca i termin złożenia oferty: sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w nieprzeźroczystej trwale
zamkniętej kopercie z opisem nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) „Oferta na wymiana okien w ZSO
Nr 4 nie otwierać przed 27 lipca 2020r godziną 12:15” oferty przyjmowane są do dnia 27 lipca 2020 roku do
godziny 12:00 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 wraz z klauzulą
RODO. Oferty bez klauzuli RODO pozostaną bez rozpatrzenia.
Podpis osoby upoważnionej, Jolanta Pietrasz,
Dyrektor ZSO Nr 4

TREŚĆ OFERTY
Nazwa Wykonawcy :

…………………………
…………………………
Tel: …………………………………..
NIP: ………………………………, REGON: ……………………………………………………
Nr rachunku bankowego: ………………………………..
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia: „Wymiana okien w ZSO Nr 4” (ZSO4.271.3.2020)
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. Brak złożenia Klauzuli RODO powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

Dnia: ………………………
…………………………………………
Podpis i pieczątka Wykonawcy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z ubieganiem się o zamówienie:
„Wymiana okien w ZSO Nr 4”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35- 64 Rzeszów.
2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami prawa.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu Zamówień Publicznych
ZSO Nr 4 do kwoty 30 000 EURO.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może
naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Data i podpis Wykonawcy:
………………………………………………………………………………..

