
 
Nr  205/Z.Sz.-1/2015/W     Koniecpol dnia  30. 07. 2015r.          
Zespół Szkół w Koniecpolu                              
Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 
w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 
 

Zaproszenie 
do złożenia oferty cenowej na : Remont stropodachu  budynku głównego uszkodzonego przez 
wichurę, wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 
Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro ( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.). 
     

1. Nazwa  i  adres  Zamawiającego: 
Zamawiający: Zespół Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26 Szkoła Podstawowa nr 1 i 
Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu 
Adres: 42-230 Koniecpol ul. Mickiewicza 26. 
Telefon: ( 34)  3551755  Fax: (34) 3551756 
Adres: email: henryk.idziak@koniecpol.pl 
NIP:9492155887 
Regon:241055299 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
a/ Przedmiotem zamówienia jest remont stropodachu  na budynku głównym szkoły wraz z 
robotami towarzyszącymi . Stropodach został uszkodzony przez wichurę w dniu 25 lipca 
2015r..  W wyniku działań wiatru zerwane zostało pokrycie stropodachu z papy wraz z 
ociepleniem styropianem, zerwane kominy wentylacyjne, instalacja odgromowa, rynny i 
obróbki blacharskie, uszkodzone parapety i okna. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  przedmiar robót załączony do 
niniejszego zaproszenia.  
W  celu dokładnego zapoznania się z obiektem, wykonawcy mają możliwość dokonania 
oględzin budynku i wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 – 14,00 po 
wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły tel. (34)3551408. 
b/. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów 
równoważnych o parametrach technicznych  nie gorszych  niż określono w przedmiarze 
robót. 
c/. Zamawiający wymaga , by gwarancja  na wykonane roboty wynosiła minimum 36 
miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. 

3. Termin wykonania  przedmiotu zamówienia:                                                                                                                                                                                                                                                 
Rozpoczęcie pracy  -  data podpisania umowy. 
Zakończenie: 31 sierpień 2015r. 

4. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 
Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego  stanowiącego załącznik nr 1 do  
niniejszego zaproszenia. 
Cena podana  ma być cyfrowo i słownie w języku polskim, czytelną i trwałą grafiką. 
Cena podana w ofercie  winna obejmować  wszystkie  koszty i składniki związane z 
wykonaniem  zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
Cena może być tylko jedna za wykonanie zamówienia. Nie dopuszcza się wariantowości  
ceny. 
Terminy płatności faktur – maksymalnie do  30 dni od dnia otrzymania faktury przez 
zamawiającego. 

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował: 
Nazwa kryterium - cena  =  100% ( cena za cały przedmiot zamówienia). 
W cenę należy wliczyć: 
- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia 
- obowiązujący podatek VAT 
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Cena podana w  ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 
podlegać waloryzacji w okresie jej trwania. 
Zamawiający wybierze  ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 
wymogom i o najniższej cenie. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
Ofertę należy złożyć  w kopertach do dnia 04 sierpnia  2015r. do godz. 9,00 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Zespół Szkół nr 1 w Koniecpol ul. Mickiewicza 26  ( sekretariat – 
parter). 
Oferty zostaną otwarte  w dniu 04 sierpnia   2015r. o godz. 9,30 w siedzibie 
zamawiającego.  
W interesie wykonawcy zaleca się aby ofertę  złożyć w zamkniętej kopercie  opisanej: 
„Oferta na remont stropodachu w Zespole Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26, nie 
otwierać  przed 04. 08. 2015r. godz. 9,30”. 
Oferty cenowe złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania 
oferentom którzy je złożyli. Wyniki zostaną przekazane  wykonawcom w następujący 
sposób: przesłane pocztą i drogą e-mailową. 

7. Oferta ( propozycja) ma zawierać następujące dokumenty: 
a/. Formularz  oferty wg. załączonego wzoru., zał. 1. 
b/. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
c/. Kosztorys ofertowy. 
d/. Oświadczenie oferenta, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
wykonania zadania objętego ofertą, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, oraz 
zasobami zdolnymi do wykonania zadania wg zał. 2 
e/.Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej należyte wykonanie zadania wg zał. 2 
f/. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wg  zał.  nr 2 

8. Informacje dodatkowe : 
a/. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 
określa wzór umowy załączony do niniejszego zaproszenia – zał. 3  

     b/. Osobą uprawnioną do kontaktowania się  jest: 
           Henryk Idziak tel. (34) 3551755 fax (34) 3551756 e-mail: henryk.idziak@koniecpol.pl. 
            w godzinach 7,30 do 15,00. 
           c/. Po wyborze propozycji cenowej Zamawiający zawiadomi wykonawcę z najkorzystniejsza 

propozycja cenową o terminie podpisania umowy. Umowa zostanie uzupełniona o wszystkie 
uwarunkowania złożone w propozycji cenowej. 

            d/. Wykonawca przed rozpoczęciem robót   zobowiązany będzie do dostarczenia 
zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego zgodnie  z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r ( Dz. U. z 17. 09. 2002r. 

            e/. Wykonawca przed rozpoczęciem robót ustanowi kierowników robót ( dla branży 
ogólnobudowlanej i energetycznej) posiadających  uprawnienia budowlane stosowne do 
zakresu robót, odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie zamówienia. 
 
Załączniki:  
Zał. nr 1.  Oferta cenowa 
Zał. nr 2  Oświadczenie 
Zał. nr 3  Wzór umowy                                     Dyrektor 
 Zał. nr 4 Przedmiar robót                       Przemysław Wojciechowski 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia  
Nr 205/Z-Sz-1/2015/W z dn. 30 07. 
2015r  

 
Nazwa firmy (wykonawcy):             ........................ , dnia .............. 
…………………………………………. 
Adres wykonawcy: .................................  
................................................................. 
Powiat: .................................................... 
Województwo: ....................................... 
REGON: ................................................. 
NIP: ......................................................... 
................................................................. 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
…………………………………………. 
oraz adres e-mail   
…………………………………………. 
 

OFERTA  CENOWA 
 

        Zespół Szkół w Koniecpolu 
        Szkoła Podstawowa nr 1 i 
        Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu 
        42-230 Koniecpol 
        ul. Mickiewicza 26 
 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  zadanie pn.: 
Remont stropodachu budynku głównego uszkodzonego przez wichurę, wraz z robotami 
towarzyszącymi  w Zespole Szkół w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26. 
( na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 
dnia 09. 08. 2013r poz. 907 ze zm.) 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach: 
 

a) cena brutto za wykonanie całości przedmiotu  zamówienia:          ……………….zł                                   

  słownie złotych: ........................................................................................ 

     podatek VAT w wysokości  23%: ….............................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................ 

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

  słownie złotych: ........................................................................................ 

2.  Termin realizacji: 31 sierpień 2015r. 

3.  Warunki płatności: do 30 dni. 

4.  Warunki gwarancji: Wykonawca udziela zamawiającemu  36-cio miesięcznej gwarancji 

jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego 

odbioru robót. 

5.  Inne informacje: 
- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  
  zastrzeżeń. 
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- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”: warunki 
umowy akceptuję i zobowiązuje się  w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia 
umowy na w.w. warunkach. 
   

2 Załącznikami do niniejszej oferty są: 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………………. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………... 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 

      

 

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

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


