
CoJ.27I.I.2019 Przesmyki. 15.07.201.9 r.

ZAPYTAI\IE OFERTOWE

w postępowaniu poniżej 30 000 errro prowadzonym bez zastosowania procedur przetargowych

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dńa 29 styczńa 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.201 8 .1986 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJACY

Zespół Szkółw Przesmykach, ul. Narutowlcza 18,08 - 109 Przesmyki; tęll25 64 |2123; e-mail:

gim_Przesmyki @ interia.pl

II. oKREŚLENIE PRZEDMIoTU ZAMÓwrrxrł

1. Wykonanie modernizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkół w miejscowoŚci

Przesmyki na dz. nr 695 gm. Przesmyki, Pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

a) Roboty budowlane- hala sportowa:
- wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej na PCV,
- wymiana wewnętrznych drzwi drewnianych na aluminiowe pełne,

- naprawa posadzek z wykładziny PCV,
- malowanie linii boiskowych dla różnych dyscyplin sportowych.

b) Roboty budowlane - skocznia do skoku w dal:

wymiana skrzyni z wypełnieniem piaskiem, belki do odbicia, listwy i pokrycia oraz

obudowy.
c) Dostawa i montaż spiralnych stojaków ze stali nierdzewnej na rowery.

3. Szczegółowy zakres przedmiofu zamówieni a zostń określony w:

a) przedmiarze robót, który stanowi zńączniknr 1 do zapytaniaofertowego;

b) pĄekcie technicznym modernizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkół

w Przesmykach, stanowiącym zńącznikw 2 do zapytańa ofertowego;

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik nr 3
do zapytania ofertowego.

4. Na podstawie dokumentów wymienionych powyżej w puŃcie 3, okreŚlając}ch

szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi kosztorys

ofertowy, na podstawie którego poda cenę oferty w formularzu ofertowYm.

5. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części robót lub usług

podwykonawcom pod warunki em, że posiadaj ą kwalifi kacj e do ich wykonania.

6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowY

i obówiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za dziŃania

i zaniechania podwykonawców jak za własne.



7 . W celu należytej wyceny oferty zaLęca się dokonanie wizji w terenie.

8. Wykonawca na wykonane roboty budowlane udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

9. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4542I 132-8 Instalowanie okien
454211 3 1 -1 Instalowanie drzwi

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

l. Wykonawca wykuże, że:

1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej
dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niz 50 000,00 zł brutto, a zakres tych
robót obejmował wynianę stolarki okiennej. Załączy dowody określające, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje
o tym, czy praaę zostŃy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywarre, a jeżeli z uzasadnionej przyczwy o obiektywnyn charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

2) Dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

IV. Termin realżacji zamówienia do 31.10.2019 r.

V. Osoba do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Boźena Grochowska - Kierownik Centrum Obsługi Jednostek w Przesmykach,
tęI.25 641 23 82; e-mail: zoszgrochowska@przesmyki.pl

VI. Termin oraz miejsce składania ofert

Wypełniony formularz ofertowy należy złożyó osobiście lub przesłać listownie
w zamkniętej kopercie do dnia 25.07.2019 r. do godz. 14:00 na adres Centrum
Obsługi Jednostek w Przesmykach, ul. l1 Listopada 5, 08-109 Przesmyki.

Kopertę należy opisaó w następujący sposób: Rozeznanie cenowe na zadanie pn:

,rRemont obiektów sportowych przy Zespole Szkól w Przesmykach".
Nie otwierać do dnia 25.07.2019 r. do godz. 14:00.

VIL Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Obsługi Jednostek w Przesmykach dnia
25.07.2019 r. o godz. 14:15.

VnI. Kryteńum oceny ofert - najniższacena.

Zaproszenie zarrieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu
Gminy www.bip.przesmvki,p1 orv stronie internetowej Zamawiającego
www.przesmyki.mazowsze.me

Ix.



X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
bez podania uzasadnienia, a takżę do pozostawienia postępowania bez wyboru
ofeny.

)(I. Informacja o wynikach zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.przesmyki.p1
oraz Zamawiaiącego www.przesmyki.mazowsze.me

Zńącznikt:
1. Przedmiar robót.
2. Projekt techniczny modernizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkół

w Przesmykach.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
4. Formularz ofertowy.
5. Projekt rrmowy.
6. Wykaz robót budowlanych.
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