
Opole Lubelskie, 08.07.2019 r. 
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nr sprawy 372/2018/2019

1.   Zamawiający Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu lubelskim  z siedzibą : 24-300
Opole  Lubelskie,  ul.   Fabryczna  28  zaprasza  do  składania  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 30 000 euro na dostawę/usługę/robotę
budowlaną*

2. Przedmiot  zamówienia:  „Wykonanie prac zabezpieczających na kominach budynku użyteczności
publicznej przy ul. Fabrycznej 27 w Opolu Lubelskim „.

3. Opis przedmiotu zamówienia:  Roboty budowlane związane z  wykonaniem zabezpieczenia 
kominów w części ponad połacią dachową przed dalszą degradacją murów. Szczegółowy zakres 
prac zabezpieczających obejmuje: skucie luźnych 
i popękanych fragmentów kominów, odbudowanie z takich samych materiałów skutych 
elementów, oklejenie powierzchni kominów murowanych z cegły styropianem gr. 2 cm w celu 
wyrównania nierówności; montaż siatki elewacyjnej, szpachlowanie i malowanie kominów na kolor
połaci dachowej, montaż kratek wentylacyjnych ; uzupełnienie brakujących cegieł w czapce 
kominowej komina dymowego. Wykonawca robót powinien zrealizować roboty z materiałów 
własnych, nowych, posiadających odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania  w 
budownictwie ( zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych). Wykonawca przy organizacji robót i 
sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonujących 
obiektach. W związku z tym wszystkie prace muszą być wykonywane tak, aby była możliwa pełna 
obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego. Wykonawca robót w toku ich 
prowadzenia, do czasu odbioru końcowego, odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy w tym
za : wykonanie odpowiednich ogrodzeń, zapewnienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. W 
przypadku powstania ewentualnych uszkodzeń w mieniu wskutek prowadzonych prac 
zabezpieczających Zamawiający będzie żądał naprawy tych uszkodzeń. W przypadku nie usunięcia
przyczyn i skutków szkody koszty prac naprawczych zostaną potrącone z faktury Wykonawcy za 
roboty budowlane. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu robót budowlanych przed 
złożeniem oferty. Zamawiający wraz z niniejszym zaproszeniem przekazuje przykładową 
dokumentację zdjęciową ( Zdjęcie nr 1- Kominy, część dachu od strony KRUS-u ; Zdjęcie nr 2 – 
Kominy, część dachu od strony Szkoły) .

4.   Wykonawca po zakończeniu robót, najpóźniej w dniu powiadomienia na piśmie Zamawiającego  o 
zakończeniu robót składa następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika robót budowlanych  zgodnie z art. 57 ustawy Prawo  Budowlane ;
2) certyfikaty, świadectwa jakości na wbudowane materiały;
3) gwarancję na wykonane roboty budowlane.

5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy/zlecenia*  do dnia 20.08.2019 r.
6. Warunki udziału: 
  1)  Wykonawca  robót  zapewni  kierownika  robót  budowlanych  o  specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej posiadającego uprawnienia budowlane  i będącego członkiem OIIB . 



 6a) Kryteria oceny ofert oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert : Cena ryczałtowa  - 100
%.

7. Warunki gwarancji: min. 36 miesiące licząc od daty odbioru końcowego i usunięcia wad i usterek.
8. Warunki płatności i termin płatności: w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, usunięciu

wad i usterek oraz  wystawieniu faktury.
9. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zaproszenie do składania ofert  ma na celu określenie ceny i

gwarancji  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Po  otrzymaniu  ofert  i  wyborze  oferty
najkorzystniejszej  Zamawiający  poinformuje  czy  zawrze  umowę  w  sprawie  w/w  zamówienia
publicznego.

10. Zamawiający może wysyłać zaproszenie do składania ofert drogą elektroniczną i kontaktować się
z Wykonawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

11. Warunki  płatności  i  termin  płatności:  należność  za  wykonaną  robotę  budowlaną  zostanie
uregulowana po realizacji i odbiorze końcowym zamówienia, przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury lub rachunku na dziennik podawczy Zamawiającego. 

12. Ofertę  należy  sporządzić  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  Nr  1  niniejszego
zaproszenia do składania ofert  w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w
następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem dotyczy
postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  pn:” Wykonanie prac zabezpieczających na
kominach budynku użyteczności publicznej przy ul. Fabrycznej 27 w Opolu Lubelskim”.

13. Miejsce  i  termin  składania  ofert.  Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  19.07.2019  r.  w  siedzibie
Zamawiającego  :  Szkoła  Podstawowa  nr  2  im.  Oskara  Kolberga  w  Opolu  Lubelskim,  24  –  300
Opole Lubelskie, ul. Fabryczna 28
                                                                        08.07.2019 r. Jerzy Kramek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
   ...................................................................

                            (Data i podpis Kierownika Zamawiającego)
(parafa  kierownika  komórki  merytorycznie   odpowiedzialnej  za  zamówienie)
* właściwe podkreślić



Załącznik Nr 1

Znak sprawy ……………………………

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę/usługę/ robotę budowlaną) *wartości  szacunkowej netto nie przekraczającej  30 000 euro 
włącznie w zakresie przedmiotu zamówienia : „Wykonanie prac zabezpieczających na kominach 
budynku użyteczności publicznej przy ul. Fabrycznej 27 w Opolu Lubelskim „.

I .Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................................................................................................................................................

Numer telefonu:..........................................................................................................................................................................................................

Numer faksu................................................................................. NIP.......................................................................................................................

 REGON .........................................................................................

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

oferujemy wykonanie całego zakresu zamówienia, zgodnie z (przedmiarem robót, szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia opisanym w pkt 3 zaproszenia )*.

II . Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: .........................................................................................................zł

Słownie cenę netto:..........................................................................................zł

Cenę brutto:........................................................................................................zł

Słownie brutto:...................................................................................................zł

Okres gwarancji:...................................................................................................

Kryterium oceny ofert – Cena i kryterium pozacenowe  : cena 100% , wg pkt 6a.

Oświadczam, że jestem / nie jestem ** płatnikiem podatku VAT.

Niniejszym informuję, że wybór mojej oferty przez Zamawiającego będzie/nie będzie** prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Nazwa towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego 
po stronie Zamawiającego ………………………………………………………………./nie dotyczy**

Wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku ………………………………………………./nie dotyczy**



Oświadczam, że zapoznałem się z szczegółowym opisem  przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część ofert są:

1...............................................................................................

2...............................................................................................

3...............................................................................................

miejscowość, dnia..............................

                                                                                             ...............................................................

czytelny podpis osoby 
uprawnej do 
reprezentowania 
Wykonawcy

*Dopuszcza się opracowanie oferty na druku samodzielnie opracowanym przez Wykonawcę. Druk 
oferty samodzielnie opracowany przez Wykonawcę winien zawierać wszystkie informacje zawarte na 
formularzu oferty załączonym do zaproszenia do złożenia oferty.

*właściwe podkreślić


