
Benice, dnia 24 sierpnia 2018 roku 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ /2018 

na remont budynku gospodarczego w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach 

 

Zamawiający – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, zaprasza do 

złożenia oferty na remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Dyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach 

Benice 12 

72-400 Kamień Pomorski 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku gospodarczego znajdującego się na terenie 

szkoły. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia: 

 

1) Wykonanie ściągów budynku 

2) Montaż jętek 

3) Przemurowanie pęknięć ściany frontowej cegłami 

4) Uzupełnienie tynku 

5) Malowanie elewacji ściany frontowej 

6) Malowanie drzwi garażowych ściany frontowej. 

 

-  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót 

-  Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie 

niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

 

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.. 

- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako 

informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów 

równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji             

i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią 

parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 

Okres gwarancji - 24 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.  

3. Opis sposobu obliczenia ceny: 

• Opis sposobu obliczenia ceny: 



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. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

• Miejsce wykonania zamówienia: Budynek gospodarczy na terenie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski 

• Termin wykonania zamówienia: 

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 20.09.2018 r. 

 

 

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

• Cena: 100 %  

   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił 

ofertę   

   najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem: 

    C= cena ofertowa najniższa    x 100 pkt.    

                                                     cena badanej oferty 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Benicach , Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski
 

z dopiskiem: „Remont budynku gospodarczego w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w 

Benicach ”     do dnia 30.08.2018 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert 

będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi 

być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji firmy oferenta. 

Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 



Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność             

z oryginałem przez wykonawcę. 

 

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 

- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne 

oferty pochodzące od różnych Wykonawców.  

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż 

kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania 

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.  

 

 

Benice, dnia 24.08.2018 r.     Zatwierdził: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

Dane dotyczące zamawiającego 
Dyrektor ZSP w Benicach Mirosława Pyzik -Marciniak: 
Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski NIP: 857-150-64-12, Regon: 812391696. 
Strona www: www.zspbenice.pl        
E-mail:zsbenice@szczecin.neo.pl      
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7

30 
– 15

30
,.  

Telefon:  913832121,  fax 913832121 
 

Zobowiązuję się wykonać remont „Remont budynku gospodarczego w Zespole szkół 

Ponadgimnazjalnych w Benicach ”do dnia 

   

20.09.2018 r.  za kwotę łącznie: 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

  

Oświadczam, że akceptuję: 

1.  Proponowany przez zamawiającego wzór umowy. 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 

1. wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności 
gospodarczej,  wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy od daty 
złożenia oferty, 

 

Inne informacje wydawcy:  

1. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu opłaty wymaganych podatków i opłat. 

 

 

 

 

 

                                              (imię i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela wydawcy 

mailto:zsbenice@szczecin.neo.pl

