ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn:
„Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie przy ul. Szkolnej 6”
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm.)
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa im.
Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie
ul. Szkolna 6
NIP 573- 283- 49- 48
tel. 34 328 02 52
email: spczarny@o2.pl
zaprasza do złożenia oferty na:
„Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie przy ul. Szkolnej 6”
I.
Opis przedmiotu zamówienia:
Prace remontowe w szkole podstawowej polegające na
•

malowaniu korytarzy – 183,5 m2 lamperia + 258m2 ściany + 134,6 m2 sufit, kolor
do uzgodnienia

Malowanie pomieszczeń wraz z sufitami powinno zostać wykonane dwukrotnie farbą
emulsyjną, lamperie – farbą olejną. Wszystkie powierzchnie wymagają usunięcia śladów po
ewentualnych zaciekach, zabrudzeniach lub zeskrobaniu łuszczącej się farby. Ściany i sufity
w niektórych miejscach wymagają szpachlowania. W ramach wykonywanych robót
Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania i doprowadzenia malowanych powierzchni do
należytego porządku.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Oferent powinien dokonać wizji lokalnej oraz
uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych
okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
II.

Termin realizacji zamówienia:
od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.

III.

Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu cenowym
(załącznik nr 1) przedstawiając kwotę netto i brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia oraz podać wysokość stawki VAT bez załączania kosztorysu

(cena ryczałtowa).
2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby
uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy
czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
3. Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć
zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2)
IV.
Kryterium oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
Najniższa cena 100%
Kwota ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym
podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia. Kwota oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
V. Miejsce i termin składania ofert:
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, ul. Szkolna 6 42-233
Czarny Las w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.
VI.

O wynikach postępowania wykonawcy zostaną
powiadomieni telefonicznie.

VII.

Osoba uprawniona do kontaktów:
Beata Sikorska – dyrektor szkoły tel. 34 328 02 52

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Projekt umowy – załącznik nr 2

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
……………………………………………………….
(miejscowość, dnia)

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Szkoła Podstawowa im. Jana
ul. Szkolna 6 42-233 Czarny Las

Kochanowskiego

w

Czarnym

Lesie,

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wykonanie prac remontowych w Szkole
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie przy ul. Szkolnej 6”
3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
4. Nazwa i adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
NIP ……………………tel./fax……………………… email ……………….................
5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
 w szkole podstawowej
netto ……………………………………………..…………………………………. zł
(słownie netto: …………………………………………………………………………)
VAT ………………………………………………………………………………… zł
(słownie VAT: ……………………………………………………………………........)
brutto …………………………………………………………………………………zł
(słownie brutto: ………………………………………………………………………...)
6. Deklaruję ponadto:
a) wykonanie zamówienia w terminie: od 01.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.
b) akceptację warunków płatności: 14 dni od daty przedłożenia zamawiającemu
faktury,
7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji
zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.
8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest:
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
……………………………………

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA
zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy: Szkołą Podstawową im. Jana
Kochanowskiego w Czarnym Lesie, ul. Szkolna 6, 42-233 Czarny Las,
reprezentowaną przez:
mgr Beatę Sikorską– dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie zwanych w treści umowy „Zamawiającym” a
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu
o Zapytanie ofertowe z dnia 22.01.2018 r. na wykonanie zamówienia o wartości do 30000
euro pn. „Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie przy ul. Szkolnej 6” oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie
zawiera się umowę o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą do wykonania prac remontowych
w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie polegających na:
2.
 malowaniu korytarzy – 183,5 m2 lamperia + 258m2 ściany + 134,6 m2 sufit, kolor
do uzgodnienia
3. Malowanie pomieszczeń wraz z sufitami powinno zostać wykonane dwukrotnie farbą
emulsyjną, lamperie – farbą olejną. Wszystkie powierzchnie wymagają usunięcia śladów po
ewentualnych zaciekach, zabrudzeniach lub zeskrobaniu łuszczącej się farby. Ściany i sufity
w niektórych miejscach wymagają szpachlowania. W ramach wykonywanych robót
Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania i doprowadzenia malowanych powierzchni do
należytego porządku.
§2
Za wykonanie prac remontowych Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zawierającą
wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości,
a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj.:
netto ……………………………………………..…………………………………. zł
(słownie netto: …………………………………………………………………………)
VAT ………………………………………………………………………………… zł
(słownie VAT: ……………………………………………………………………........)

brutto …………………………………………………………………………………zł
(słownie brutto: ………………………………………………………………………...)
§3
Wykonawca wykona prace remontowe z materiałów własnych.
§4
Prace remontowe zostaną wykonane w terminie od 1.07.2018 r. do 31.07.2018 r.
§5
Po wykonaniu prac remontowych zostanie sporządzony w obecności Wykonawcy protokół
odbioru.
§6
Za nieterminowe wykonanie prac Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2%
wartości brutto ogółem za każdy dzień zwłoki.

§7
Zamawiający w przypadku przekroczenia terminu płatności, zapłaci karne odsetki
w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
§8
1. Zamawiający dokona zapłaty przelewem w ciągu 14 dni od daty przedłożenia
faktur,
po komisyjnym odbiorze.
2. Faktury za wykonane prace remontowe winny być wystawione na:
Nabywca:
Odbiorca:
Gmina Mykanów
Szkoła Podstawowa
ul. Samorządowa 1
im. Jana Kochanowskiego
42-233 Mykanów
w Czarnym Lesie
NIP: 573 – 27 – 76 – 369
ul. Szkolna 6
42-233 Czarny Las
§9
Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace związane z malowaniem.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a wynikłe sprawy sporne może rozstrzygać Sąd Rejonowy w Częstochowie.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§ 12
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
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