
                                                                      Płońsk, dn. 26.06.2015 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 

euro na wykonanie remontu elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku 

 

(zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego w dn. 26.06.2015) 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2013 r., poz. 907 – t.j), Zamawiający - Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku,  ul. Sienkiewicza 8,              

09-100 Płońsk, zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w ww. postępowaniu. 

   

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji polegający na naprawie elewacji zachodniej budynku 

na odcinku 1,56 m i 27,9 m oraz naprawa schodów wejściowych od strony południowej i zachodniej 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącymi Załącznik Nr 1. Szczegółowy opis 

przedmiotu określa przedmiar robót załączony do niniejszego zaproszenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz  przepisami prawa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić wszelkie niezbędne i konieczne informacje                              

do realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z dokonaniem wizji lokalnej terenu robót                               

i zapoznaniem się   ze stanem istniejącym. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w miarę istniejących potrzeb konsultacji         

z Zamawiającym w celu przyjęcia właściwych rozwiązań materiałowych dla zakresu prac 

budowlanych.  

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniami wykonawczymi do Ustawy.  

6. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, wykonanie ich nastąpi na odrębne zlecenie za zgodą 

obu stron. 

 

7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

45000000-7 Roboty budowlane 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45324000-4 Tynkowanie 

 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca dysponował osobą, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy i posiada uprawnienia 

branży konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia                          

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich 

posiadania. 

  

III.  Termin realizacji zamówienia:  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 28.08.2015 roku. 

Zamawiający przewiduje termin rozpoczęcia robót w okresie 20-30 lipiec 2015r. 

IV.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. 

1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 

dwóch miejsc po przecinku). 



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku  

z realizacją niniejszej umowy (m.in. opłaty podatkowe, koszty transportu, wywozu śmieci 

powstałych podczas realizacji robót i ich utylizację, roboty tymczasowe i towarzyszące, wywóz 

nieczystości i inne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy). 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania podwyższenia  wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

V. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do złożenia przed 

zawarciem umowy kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem:  

 

1. umowy regulującej współpracę Wykonawców jeżeli jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę), 

2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Formularz oferty cenowej (Załącznik Nr 2) należy złożyć wraz z: 

1) kosztorysem na wykonanie robót ( kosztorys ma tylko i wyłącznie znaczenie pomocnicze). 

2) pełnomocnictwami, - jeżeli dotyczy 

w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk                  

w Kancelarii Szkoły – (parter budynku) , w terminie do dnia 09.07.2015 r., do godziny 1000             

w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Oferta w postępowaniu  o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie remontu 

elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku”. 

 

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. Decydujące znaczenie dla oceny 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  

 

VII. Wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z opisem przedmiotu zamówienia udziela: 

 Sławomir Kucharzak – Kierownik Gospodarczy w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku                  

tel / fax: 023/ 662 25 66 ; 509 878 354,  e-mail: poczta@zs1plonsk.pl 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę obejmującą całość zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. 

 

Zamawiający zastrzega sobie porozumiewanie się drogą elektroniczną, natomiast ofertę należy 

złożyć w formie pisemnej. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 

2. Formularz oferty cenowej – Załącznik Nr 2 

3. Wzór umowy – Załącznik Nr 3 

4. Przedmiar robót 



Załącznik Nr 1 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji polegający na naprawie elewacji zachodniej budynku 

na odcinku 1,56 m i 27,9 m oraz naprawa schodów wejściowych od strony południowej i zachodniej. 

 

Prace remontowe polegały będę na: 

 

Elewacja zachodnia budynku 

- skucie łuszczącego się tynku akrylowego elewacji 

- naprawa miejscowa uszkodzonej powłoki podkładowej tynku ( przyjęto 20% powierzchni ) 

- przygotowanie podłoża pod tynk 

- wykonanie warstwy podkładowej tynku 

- wykonanie tynku akrylowego strukturalnego 

 

Schody od strony południowej 

- skucie uszkodzonego tynku na cokole i schodach 

- odkopanie ścian fundamentowych na głębokość ok. 30 cm 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie izolacji przeciwwodnej 

- wykonanie tynku żywicznego 

 

Schody od strony zachodniej 

- skucie uszkodzonego tynku na schodach 

- odkopanie ścian fundamentowych na głębokość ok. 30 cm 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie izolacji przeciwwodnej 

- wykonanie tynku żywicznego ściany wejściowej do budynku oraz murków oporowych    

  schodów 

- wykonanie okładziny ceramicznej murków oporowych schodów z kształtki ceramicznej  

  schodowej gr. 22 mm 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 28.08.2015 roku. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu określa przedmiar robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 
/Nazwa Wykonawcy  

pieczęć firmowa/ 

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro  

na wykonanie remontu elewacji budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko:   ………………………………………………………………… 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres: …………………………………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………….……. 

Telefon:…………………………………………………………………………………………….…… 

Fax.: (wpisać numer lub „Brak  faxu”):  ……………………………………………….……………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….….. 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oferujemy Zamawiającemu wykonanie ww. 

zamówienia  i oświadczamy, że: 

 

1. Uzyskałem/liśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia. 

2. Posiadam /my niezbędną wiedzę i uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy posiada wymagane 

prawem uprawnienia do kierowania robotami branży budowlanej. 

4. Gwarantuję/emy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty          

  z  należytą starannością i obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa i norami. 

5.   W cenie mojej /naszej oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem   

  Zamówienia.  

6.   Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

 

brutto:…………………………………………………………………… 

słownie:………………………………………………………………….. 

w tym podatek VAT ……………………………………………………. 

netto:…………………………………………………………………….. 

7.   Przedmiot zamówienia zobowiązuję/emy się wykonać w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.  

8.   Akceptuję/emy  sposób i termin płatności tj. rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu 

umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 

30 dni po wystawieniu i  dostarczeniu  przez Wykonawcę faktury. 

9.   Akceptuję/emy wzór umowy i w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty, zobowiązuję/emy                      

się  do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

 

 

 

 

....................................................    ........................................................ 
                /miejscowość i data/         /Podpis i pieczęć  

składającego ofertę/ 


