
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dla zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na „Roboty remontowe zadaszenia nad 
tarasem i łazienkami (powierzchnia ok. 191 m2) w budynku Samorządowego Przedszkola w Łachowie 
i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Piłsudskiego we Włoszczowie, Filia w Łachowie, 29-100 Włoszczowa, 
Łachów 71A” i na jej podstawie (po uzyskaniu stosownego pozwolenia) wykonaniu robót 
budowlanych. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie zarządzenia  
Nr 18/2020/2021 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie z dnia 4 lutego  
2021 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej 
kwoty 130 000 zł. 

1. Zamawiający: 

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa, 
zpo1wloszczowa@interia.pl, tel. 41 394 30 48. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest jedno zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmuje 
wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej (map, projektów, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz 
wytrzymałości budynku niezbędnych do wykonania remontu) i robót remontowych zadaszenia nad 
tarasem i łazienkami(powierzchnia ok. 191 m2) w budynku Samorządowego Przedszkola w Łachowie i 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Piłsudskiego we Włoszczowie, Filia w Łachowie, 29-100 Włoszczowa, 
Łachów 71A, nr działki ewidencyjnej 315/1, obręb 16 - Łachów.  

Celem remontu jest odprowadzenie wody z zadaszenia poprzez uzyskanie odpowiedniego spadku 
dachu w stronę zewnętrznej krawędzi istniejącego zadaszenia.: 

1) Dach winien być wykonany jako dwie płaszczyzny (o długości zewnętrznej: część wyższa ok. 13,4 m; 
część niższa ok. 12,05 m) nad łazienkami i częścią nad tarasem (strona południowa) połączona krokwią 
narożną z płaszczyzną (o długości zewnętrznej o. 12,50 m) nad tarasem od strony wejściowej 
(zachodniej), pokryty blachą trapezową.  
2) W celu otrzymania właściwego spadku połaci na istniejącym dachu nad łazienkami, od strony 
południowo-wschodniej należy nadmurować ścianki szczytowe o odpowiedniej wytrzymałości. Należy 
przewidzieć połączenie z odprowadzeniem wód opadowych z dachu głównego budynku. 
3) Należy wykonać na nowym dachu nową instalację odgromową wraz z otokiem uziemiającym. 
4) Kominy wentylacyjne (3 szt.) należy podnieść powyżej nowej połaci dachu, na wysokość zgodną z 
obowiązującymi przepisami, kominy odpowietrzające kanalizację (6 szt.) wyprowadzić przejściami 
systemowymi powyżej nowej połaci dachu. 
5) Wykonać wszystkie niezbędne obróbki blacharskie: 
- połączyć wykonane pokrycie z istniejącym budynkiem, 
- zabudować blachą powstałej powierzchni między dachami nad tarasem i łazienkami oraz nad tarasem 
od strony wejścia (zachodniej) po lewej stronie, 
- wykonać wszelkie inne wynikłe prace, aby uzyskać spadek dachu zapewniający odprowadzenie wody, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6) Połączenie remontowanego zadaszenia z budynkiem uszczelnić przed pracami nad nowym 
zadaszeniem. 



7) Teren należy zabezpieczyć i oznakować, powstały gruz i odpady budowlane zutylizować. 
8) Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomością przeznaczoną 
do wykonania remontu, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są 
niezbędne do przygotowania oferty i wyceny robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 
analizy sprawdzeniu opisu zamówienia przed złożeniem oferty. Ewentualne błędy opisu, które 
zostaną ujawnione w trakcie realizacji robót stanowią ryzyko Wykonawcy. Powyższy opis należy 
traktować jako informacyjny i pomocniczy, tym samym nie stanowi on zamkniętego wachlarza robót 
do wykonania. 

9) Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Etap I.  

a) wykonanie projektu budowlanego (5 egz.), 

b) uzyskanie dla Zamawiającego zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót 
budowlanych lub pozwolenia na budowę, 

c)  wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, tj.: 

- projektów wykonawczych (3 egz.), 

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (3 egz.), 

- przedmiarów robót (3 egz.) 

- kosztorysów ofertowych (2 egz.) 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w podanych 
ilościach, a także w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie *.pdf i *dwg, część kosztowa, tj. 
przedmiary robót i kosztorysy w plikach *PDF, *ath i *xls). Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy 
zapisem elektronicznym, a formą pisemną oraz pomiędzy poszczególnymi opracowaniami, a w 
przypadku zaistnienia takich niezgodności w trakcie trwania prac budowlano– montażowych, kosztami 
z tego tytułu Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

Etap II. Wykonanie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru. 

3. Termin wykonania zamówienia: 

1) Etap I – lit. a): w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. 
2) Etap I – lit. b): 30 dni od dnia zgłoszenia lub 65 dni od złożenia zgłoszenia wykonania robót 
remontowych, 
3) Etap I – lit. c): w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
4) Etap II. – w terminie do 30 listopada 2022r. 

Roboty remontowe będą wykonywane w budynku Samorządowego Przedszkola w Łachowie i Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. J. Piłsudskiego we Włoszczowie, Filia w Łachowie, 29-100 Włoszczowa, Łachów 
71A, nr działki ewidencyjnej 315/1, obręb 16 - Łachów. 

4. Okres gwarancji: 
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę min. 60 miesięcznej gwarancji na 
przedmiot zamówienia od bezusterkowego odbioru końcowego. 



5. Zamówienia częściowe: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji zamówienia tj. opracowanie dokumentacji 
technicznej oraz na jej podstawie (po uzyskaniu pozwolenia) wykonanie całości robót 
budowlanych (dostarczenie oraz montaż wszystkich potrzebnych materiałów na własny koszt i własne 
ryzyko). 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 
a) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
b) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje przedmiotu 
zamówienia. 

7. Dokumenty niezbędne do złożenia oferty. 

a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego 
zapytania. 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

d) Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

8. Sposób i miejsce składania ofert. 

a) Dokumenty wyszczególnione w pkt. 7 należy umieścić w zamkniętej kopercie i zaadresować: Zespół 
Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 24 
Oznaczyć: „Roboty remontowe zadaszenia nad tarasem i łazienkami (powierzchnia ok. 191 m2) w 
budynku Samorządowego Przedszkola w Łachowie i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Piłsudskiego we 
Włoszczowie, Filia w Łachowie, 29-100 Włoszczowa, Łachów 71A”, 

b) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we 
Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 24 do dnia 21.07.2022r. do godz. 10:00, 

c) Wszelkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez otwierania, 

d) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we 
Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 24 w dniu 21.07.2022r.o godz. 10:15, 

e) Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, 

f) Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską lub czytelnym pismem. 

g) Oferta winna być trwale spięta, a każda kartka ponumerowana. 

h) Poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem osoby podpisującej ofertę. 

i) Niespełnienie w/w warunków może skutkować odrzuceniem oferty. 



j) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Kryterium oceny ofert. 

Najniższa cena. 

11. Okres związania ofertą.  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

12. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.  

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w języku polskim, w formie pisemnej bądź 
telefonicznej (tel. 41 394 30 48), adres poczty elektronicznej: zpo1wloszczowa@interia.pl. W sprawach 
merytorycznych: Arkadiusz Milewski, 41 394 41 89, a.milewski@gmina-wloszczowa.pl. 

13. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

a) Oferent którego oferta okazała się najkorzystniejszą, niezwłocznie po dokonaniu wyboru i przed 
upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne (pocztą elektroniczną) zawiadomienie o wyborze 
oferty. 

b) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Zamawiający 
poinformuje pocztą elektroniczną Wykonawcę o miejscu oraz terminie podpisania umowy. 

14. Pozostałe informacje. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru Wykonawcy, możliwość prowadzenia 
negocjacji z wybranymi Oferentami oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

15. Nomenklatura CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45312310-3 Ochrona odgromowa  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

Iwona Gieroń 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1  

we Włoszczowie 
 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Zał. Nr 1 - formularz ofertowy, 
2. Zał. Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków, 
3. Zał. Nr 3 – projekt umowy. 


