
                                                                 Załącznik nr 3 do Regulaminu Zamówień Publicznych

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia
    1.   Zamawiający 

Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu

Ul. S. Żeromskiego 3

67 – 106 Otyń

     2.Podstawy i tryb udzielenia zamówienia:

              Przedmiot zamówienia  stanowi  zamówienie o  wartości  szacunkowej  nie  przekraczającej 

              równowartości 130.000 zł

      3. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót remontowo – budowlanych  w holu  i na parterze budynku szkoły. 

      4.   Termin i miejsce realizacji zamówienia : 
              Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.

              Termin wykonania prac: 1.12.2022 – 31  . 12.2022

       5.  Warunki stawiane Wykonawcom.

              O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

              -  posiadania uprawnień do  wykonywania  działalności   objętej   przedmiotem   zamówienia,

                 niezbędną  wiedzę  i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem  technicznym i    osobami

                 zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  znajdują  się w  sytuacji  ekonomicznej i finansowej  

                 zapewniającej wykonanie zamówienia;

              -  nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe albo

                 osobowe    rozumie   się    wzajemne   powiązania   między   zamawiającym  bądź   osobami 

                 upoważnionymi    do  zaciągania    zobowiązań    w imieniu   zamawiającego   lub    osobami 

                 wykonującymi   w   imieniu   zamawiającego   czynności   związane  z  przygotowaniem  oraz 

                 przeprowadzeniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą;

              - nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego lub nie  ogłoszono  jego  upadłości ;

              - nie    zalegają    z   opłacaniem  podatków,  opłat  lub   składek  na  ubezpieczenie  społeczne.

          Zamawiający nie stawia  szczególnych wymagań  w  zakresie  spełniania  powyższych warunków



         Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia   stanowiącego

         załącznik nr 2

    6.  Zakres prac w holu i korytarzu parteru:

          - położenie  gładzi  gipsowej  na  ścianach
          - położenie  gładzi  gipsowej  na suficie
          - przygotowanie podłoża i nałożenie tynku żywicznego na wysokości lamperii zgodnie z            
            technologią
          - malowanie ścian farbą lateksową odporną na szorowanie
          - malowanie sufitu farbą lateksową odporną na szorowanie
          - zabudowa karto – gipsowa,
          - zakup i wymiana drzwi na nowe,
          - zakup i montaż lamp górnych oświetleniowych,
          - zakup farb i innych materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania w/w prac 
            budowlanych,
          - sprzątanie i utylizacja odpadów budowlanych.
               

     7. Sposób przygotowania oferty. 

      1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przed złożeniem

         oferty dokonać oględzin tematycznego zakresu prac remontowych. 

      2.Na kompletną ofertę składają się:

          a) wypełniony Formularz oferty - wg załącznika nr 1 ;

          b) oświadczenie  Wykonawcy - wg załącznika nr 2;

          c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    

              gospodarczej, jeżeli działalność jest prowadzona w jednej z form: kancelarii, w zespole   

             adwokackim,  w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej;

          d)dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do składania oświadczeń 

              woli w imieniu Wykonawcy (jeżeli umocowanie nie wynika wprost z dołączonych do oferty 

              dokumentów);

              Oferta, załączniki oraz wszelkie kserokopie powinny być podpisane przez uprawnionych  do 

              reprezentacji  przedstawicieli wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających 

              na podstawie pełnomocnictwa.

Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów, w tym: 

składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczenia kserokopii dokumentów za
zgodność  z  oryginałem)  muszą  być  dokonywane  przez  upoważnionych  przedstawicieli
Wykonawcy;



W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów
przez  osobę(y)  nie  wymienioną(e)  w  dokumencie  rejestracyjnym  (ewidencyjnym)
Wykonawcy  do  należy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w  formie  oryginału  lub  kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;

       8.  Miejsce, termin i sposób składania ofert:

1. Oferty powinny zostać złożone w języku polskim w postaci w pełni wypełnionego formularza
oferty:  stanowiącego  załącznik  numer  1  do  niniejszego  zapytania  ofertowego  wraz  z
pozostałymi obowiązującymi załącznikami (załącznik 2 –oświadczenie wykonawcy). 

        2. Oferty należy składać w terminie do dnia 01. 12. 2022 r. do godz. 10. 00 (liczy się data
              wpływu):
             a) osobiście lub pocztą na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny z  Oddziałami Integracyjnymi   

w Otyniu, ul. Żeromskiego 3, 67-106 Otyń
             b) e-mailem na adres: zsotyn@wp.pl
             
             Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu oferty stanowiącym załącznik
       
              nr 1 (wraz z załącznikiem 2) do niniejszego zapytania.
       
             Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

        9.   Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

               Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny brutto całego 

               zamówienia oraz terminem realizacji zadania. 

       10. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty.

         1.Wybór oferty odbędzie się w terminie orientacyjnym do 2 dni od daty zakończenia terminu  

składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przesłane do każdego 

Oferenta drogą e-mailową. 

        2. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

            Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.

        Umowa:
        1. Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa/ zamówienie .

        Informacje dodatkowe:

         1. Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.

         2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

           Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwrotu tych kosztów.

         3. Zamawiający zastrzega sobie prawo :



          a) swobodnego wyboru oferty; 
          b) żądania złożenia dodatkowych dokumentów,  wyjaśnień lub informacji na każdym etapie 
          postępowania;
          c) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji;
          d) unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny,
          e) zamknięcia postępowania  bez dokonywania wyboru Wykonawcy.
          
          4.  Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku 
             skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w ust. 3. 

          6. Wykonawcy zrzekają się wszelkich przysługujących im roszczeń. 

          7. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

          rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

         8.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.

        9. Zamawiający nie dopuszcza:
          a) składania ofert częściowych,
          b) składania ofert wariantowych.
        10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
        11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie .
        12. Zapytanie ofertowe dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie na I piętrze, w 
              miejscu publicznie dostępnym tj. tablica ogłoszeń na korytarzu (parter) w Zespole Szkolno – 
              Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
        13. Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte  w  niniejszym  Zapytaniu  ofertowym,  które

              konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.
         Załączniki:

        1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

        2) Oświadczenie – załącznik nr 

        3)   Zapytanie ofertowe – załącznik nr 3

         Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu cywilnego, nie jest    

         również  ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otyń, dnia 25.11.2022 r.                                   


