ZAPYTANIE OFERTOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 93
im. Tradycji Orła Białego

Wrocław, 30 czerwca 2017r.

ul. J.U. Niemcewicza 29-31,
50-238 Wrocław
tel. 071 798 68 75
sp93wroc@gmail.com
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 93im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu
Kod CPV 45000000-7

Roboty budowlane

2. Istotne zasady realizacji zamówienia
1) Zamówienie jest udzielane z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (art. 4, pkt 8 ustawy).
2) Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się
z Wykonawcami, w sprawie niniejszej procedury jest Anna Grabińska, Joanna
Bartkowiak
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę za
wykonanie zamówienia publicznego.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Termin składania ofert przypada na dzień 07 lipca 2017 r. o godz. 10.00
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu,
ul. J.U. Niemcewicza 29-31, 50-238 Wrocław.
6) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
sp93wroc@gmail.com, poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście.
7) Koperta powinna być zaadresowana oraz opisana według poniższego wzoru:
OFERTA NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA
REMONCIE SALI GIMNASTYCZNEJ NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 im.
TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU
8) Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 17 lipca 2017 zakończenie 17.08.2017
9) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawcy
spełnią ten warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonali należycie (w ramach pojedynczego zamówienia) - co
najmniej 1 robotę budowlaną polegające na remoncie budowlanym obiektu
budowlanego na kwotę co najmniej 150 000 zł brutto.
10) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie spełniają
przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy
PZP.
11) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 2 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwa do podpisania oferty i/lub umowy na wykonanie zamówienia
publicznego o ile podpisywane będą one przez osoby niewymienione w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
12) Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie
zamawiającego oraz przekazany Wykonawcom.
13) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
14) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
15) Parametry zamówienia zawarte są w szczegółowych wymaganiach dotyczących
realizacji przedmiotu zamówienia publicznego
16) Pozostałe zasady realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy na
wykonywanie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 3.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert
1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2) W toku badania ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia niezbędnych dla
postępowania dokumentów na podstawie art. 26, ust 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
3) Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2, poprawia w ofercie:
a) Oczywiste omyłki pisarskie,
b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem
przedmiotu zamówienia lub istotnymi zasadami realizacji zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zasady odrzucenia ofert
Oferty złożone przy okazji niniejszego postępowania zostaną odrzucone w następujących
przypadkach:
1) Jest niezgodna z ustawą PZP
2) Treść oferty nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i/lub istotnym zasadom
realizacji zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie da się poprawić w trybie art. 87, ust 2
ustawy PZP;
5) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 93
im. Tradycji Orła Białego
we Wrocławiu
Jolanta Sawicka

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 93
im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 29- 31:
Przygotowanie powierzchni do malowania ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów,
demontaż i montaż okien, demontaż i montaż drzwi, demontaż i montaż podłogi,
malowanie grzejników i osłon grzejnikowych oraz krat okiennych, demontaż krat
okiennych i zabezpieczenie ochronne nową siatką okien.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

FORMULARZ OFERTY

1........................

2...................... 3...................
..
(pieczątka wykonawcy/ów)

Przedmiot oferty :
Oferta na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego
ul. Niemcewicza 29- 31
50 – 238 Wrocław
Wykonawca :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
tel.

.....................................................

fax. .......................................................

REGON ..............................................

NIP .........................................................

www ....................................................

e-mail ......................................................

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe składamy ofertę na remont sali gimnastycznej ( kod
CPV 45000000- 7)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w zapytaniu ofertowym dotyczącym remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ofertą oraz pozostałymi dokumentami
stanowiącymi Materiały Oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie zamówienia:
1/ Remont pomieszczeń wynosi …………........PLN brutto z tego :
VAT............%.

4. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany
w Zapytaniu Ofertowym.

5. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Zapytaniu Ofertowym wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień
dotyczących złożonej oferty są:…………………………………………………................
7. OFERTĘ niniejszą składamy na……….. kolejno ponumerowanych stronach.
8. ZAŁĄCZNIKI:(sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego)
stanowią integralna cześć naszej oferty.
9. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1/ Wyceniony przedmiar robót - wzór załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. .

…............................ dnia ….......................................

…...................................................................
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp

Nazwa i opis robót

Jedn.
miary

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Roboty remontowe
SALA GIMNASTYCZNA
1

Demontaż i ponowny montaż
drabinek gimnastycznych
podwójnych 3x1,8

2

Demontaż i ponowny montaż osłon
2
grzejnikowych 29,400 m

3

Demontaż i ponowny montaż lamp
oświetleniowych 9 szt.

4

Rozebranie posadzki z deszczułek z
2
oderwaniem listew i cokołów 242 m

szt.

m

2

szt.

m

2

2

10

29,400 m

9 szt.

242 m

2

242 m

2

5

Rozebranie posadzki z desek –
2
ślepa podłoga 242 m

m

6

Rozebranie legarowania 495 mb

mb

495 mb

7

Wywóz i utylizacja materiałów
3
z rozbiórki – 17,05 m

konten
er

3

8

Przygotowania powierzchni do
2
malowania 738 m

m

2

738 m

2

9

Gruntowanie podłoży preparatami –
2
powierzchnie sufitów i ścian 738 m

m

2

738 m

2

10

Wewnętrzne gładzie gipsowe
jednowarstwowe na sufitach
2
i ścianach 738 m

m

2

738 m

2

11

Montaż profili aluminiowych na
narożach ścian 139 mb

mb

12

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów wraz z
dźwigarami 411,40

13

14

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
2
wewnętrznych ścian 326,60 m
Malowanie farbą olejną krat
2
w oknach 79,30 m

m

2

m

2

m

2

2

139 mb

411,40 m

2

326,60 m

79,30 m

2

2

Wartość
netto

Wartość
brutto

Uwagi

15

16

17

18

19

20

Malowanie farba olejną grzejników
2
rurowo- żebrowych 86,20 m
Malowanie farbą olejną rur co 73,80
mb
Malowanie farba lateksową obudów
2
grzejnikowych 29,40 m
Rusztowania ramowe warszawskie
jednokolumnowe wys. do 6 m
Dostawa i montaż podłogi sportowej
na podwójnym legarowaniu lub na
pianie wtórnie spienionej
z wykładziny linoleum sport wg PN
14904 z malowaniem linii
boiskowych i montażem listew
2
cokołowych 242 m
Wykucie z muru ościeżnic – okna
10 szt.
2

21

Dostawa i montaż okien 15 m

22

Wykucie z muru ościeżnic – drzwi
2 szt.

23

24

25

Dostawa i montaż drzwi (1,57x2,07)
2
+ (2,10 x 1,60)= 6,61 m

m

2

mb

m

2

kol.

86,20 m

73,80 mb

29,40 m

2

szt.

m

2

Zabezpieczenie ochronne nową
siatką okien sali gimnastycznej
2
79,20 m

m

2

Dostawa i montaż słupków
naściennych do siatkówki z regulacją
wysokości siatką 1 kpl

kpl

ŁĄCZNA KWOTA

2

2

szt.
m

2

1

242 m

m

2

10 szt.
15 m

2

2 szt.

6,610 m

2

79,20 m

2

1 kpl

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NA WYKONYWANIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
U M O W A nr
zawarta w dniu …………..2017r. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław pl. Nowy Targ
1-8 , 50- 141 Wrocław NIP- 897-13-83-551 w imieniu której działa Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego ul. Niemcewicza 29- 31 50- 238 Wrocław
Jolanta Sawicka na podstawie pełnomocnictwa nr 5555/2016 z dnia 01.09.2016
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,……
§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie remontu sali gimnastycznej
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 93 im. Tradycji Orła Białego z godnie z przyjętą ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi
w dokumentacji z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami
i normami.
3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:
- oferta wykonawcy – zał. nr 1 do niniejszej umowy
- kosztorys robót – zał. nr 2 do niniejszej umowy
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę oraz potencjał
niezbędny do wykonania robót i oświadcza, że wykona je zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, przepisami BHP oraz P. Poż. Wykonawca we własnym zakresie
zabezpieczy teren budowy. Wejście dla pracowników Wykonawcy tylko od strony
boiska szkolnego.
§ 2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie: ……………………
2. Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy
Nr …………………………………………………………………………………………………
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowić protokół odbioru
przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
§ 3
Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki na uregulowanie Wykonawcy
należności za wykonane Roboty.

§ 4
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
a). Termin rozpoczęcia robót : ………………………….
b). Termin zakończenia robót: ………………………….
2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy w dniu
rozpoczęcia robót.
3. Przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy.
4. Termin zakończenia robót może być przesunięty o czas opóźnienia protokolarnego
przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.
§ 5
1. Wszystkie niezbędne materiały zapewnia Wykonawca.
2. Zamawiający zapewni przy robotach temperaturę pokojową w pomieszczeniu, gdzie
prowadzone będą roboty.
3. Zamawiający zapewni Wykonawcy: źródło wody, poboru prądu, światła, zamykane
pomieszczenia przeznaczeniem na składowanie materiałów i narzędzi, dostęp do
pomieszczeń socjalnych, szatni i umywalni najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót – szatnia
chłopców i dziewcząt na poziomie - 1.
§ 6
1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania
przedmiotu Umowy oraz gotowość do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub
opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie dokonywane w
trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.
3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz
o zawiadomieniu o powyższym Zamawiającego.
4. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub
ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.
§ 7
Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………………………
a osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego będzie: ……………………………………………
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, określonego w § 2 ust.1 Umowy – za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, określonego w § 2 ust.1 Umowy – za każdy dzień zwłoki,
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
określonego
w § 2 ust.1 Umowy
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego
w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
4.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
§9
1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym
technicznie możliwym terminie.
3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.
4. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady,
które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
§ 10
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA
SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór
wykonawcy robót budowlanych polegające na remoncie sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu, przedstawiamy wykaz
wykonanych robót (na przestrzeni 3 lat przed upływem terminu składania ofert) związanych
z wykonywaniem remontu obiektu budowlanego.
LP

Nazwa i adres
Zamawiającego

Przedmiot zamówienia

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1

W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały
wykonane lub są wykonywane w sposób należyty:

1. ..................................................
2. ..................................................

...................................

...............................................

miejscowość, data

pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

