
Załącznik n 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
 o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 tys. euro netto 
 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Na realizację zadania: Remont sali gimnastycznej 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie, Gierałtów 47 59-730 

Nowogrodziec 

I. Opis sposobu przygotowania oferty: Formularz ofertowy 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie: 

 

1.  Remont ścian i sufitów korytarza 

łącznika.  

 Usunięcie wykwitów i  

pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian 

(powyżej lamperii ) i sufitów  

 Wymiana okładziny stopnia z płytek GRESS. 

 

2. Remont ścian i sufitów Kotłowni. 

 Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 

 Uszczelnienie styków pokrycia dachu z ogniomurem. 

 

3. Remont ścian pokoju nauczyciela - ściana 

wejściowa. 

  Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian. 

 

4. Remont ścian i sufitów magazynu sprzętu. 

 Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian                           

(powyżej lamperii) i sufitów 



 5. Remont ścian szatni chłopców - ściana podłużna 

 Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian. 

 

6. Remont szatni dziewcząt. 

 

 Wymiana baterii 

natryskowej - mieszacza. 

 7. Remont ścian i sufitów klatki 

schodowej. 

 Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian                         

(powyżej lamperii) i sufitów  

 

8. Remont ścian i sufitów korytarza I piętra. 

 Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian                             

(powyżej lamperii) i sufitów  

 

9. Remont ścian i sufitów WC I piętra. 

 Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian (powyżej 

okładziny z płytek) i sufitów  

 

10. Remont ścian i sufitów pracowni komputerowej. 

 Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian  i sufitów 

 

 Wykucie i ponowne osadzenie parapetu zewnętrznego z 

uszczelnieniem styków 

 

11. Remont ścian i sufitów sali lekcyjnej I piętra. 

 

 Usunięcie wykwitów i pęknięć. 

 Przygotowanie podłoża i gruntowanie. 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów. 



12. Roboty remontowe zewnętrzne. 

 Uszczelnienie i wykonanie listwy dociskowej styków kominów z pokryciem. 

 Naprawa styków rynien. 

 Czyszczenie z usunięciem zacieków i gruntowanie płytek ceramicznych cokołu elewacji 

 

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% 

 

IV. Opis sposobu  obliczenia ceny: W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto będącej przedmiotem 

zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek vat. Cena podana przez Wykonawcę 

obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. 

 

V. Miejsce i termin zgłoszenia oferty:  

1) Ofertę należy złożyć w termie do dnia 04.05.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie 

Zamawiającego Gierałtów 47, 59-730 Nowogrodziec sekretariat lub przesłać na adres 

e-mail: spgier@poczta.onet.pl . Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie 

terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała 

procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może 

wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem termin na 

składanie ofert. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert,                                 

w szczególności gdy w wymaganym terminie wpłynie tylko jedna ważna oferta.                            

W takim  przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą 

odnosiły się do zmienionego terminu. 

VI. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:  

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Gierałtów 47, 59730 Nowogrodziec sekretariat dnia 05.05.2022 r.  

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Piotr Fedorowicz  

tel. 75 736 82 25. 

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy: W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia 

przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za  

najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi 

zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 

IX. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:  

1) Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje 

odwołanie.  

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny unieważnienia. 

XI. Uwagi:  

Termin realizacji zamówienia do 22.08.2022 r. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Przedmiar  


