Zapytanie ofertowe na : Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000,00
€ obejmujące remont dachu budynku A w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy
ul. Augustyna Kordeckiego 19 w roku szkolnym 2018/2019.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zamówienie o wartości netto poniżej 30 000 € w niniejszym nie stosuje się przepisów
ustawy Prawo Zamówień publicznych ( art. 4 pkt 8).

II.

ZAMAWIAJĄCY
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK
ul. Augustyna Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
NIP: 618 19 55 236
Tel. 62 502 35 55
Fax 62 502 32 67
e-mail: info@os-w.pl
strona internetowa: www.os-w.pl
rodzaj zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu zgodnie z kosztorysem.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi wraz z kosztem materiałów:
1) Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (816,00
m2).
2) Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa (816,00
m2).
3) Wywóz papy z rozbiórki na wysypisko i opłata za utylizację.
4) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (816,00 m2).
5) Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych –
odcinki pionowe śr. 110 mm (90 m).
6) Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych śr.150 mm
z zastosowaniem łączników z zaciskami (90 m).
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót,
po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP
przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym
nadzorem. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października
2018r.

V.

OKRES GWARANCJI
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej
od bezusterkowego odbioru końcowego.

VI.

gwarancji

na

przedmiot

zamówienia

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa
brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek
VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek, materiały i robocizna.

VII.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19, 62800 Kalisz, do dnia 21 września 2018 r. do godziny 14.00 lub przesłać pocztą na
adres Ośrodka (decyduje data dostarczenia/wpływu przesyłki).

VIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi w terminie do
25 września 2018 roku do godz. 14.00 wszystkie podmioty, które dostarczyły oferty
w ustalonym terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.
Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór
najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego
bez podania przyczyny.
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IX.

OSOBY DO KONTAKTU
Katarzyna Hybś – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
tel. 62 502 35 55
e-mail: info@os-wp.pl

