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Zapytanie ofertowe 

 Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia                  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: 

ROBOTY  REMONTOWE  TARASU, WEJŚCIA GŁÓWNEGO ORAZ SCHODÓW                  

PRZY WYJŚCIACH EWAKUACYJNYCH OD STRONY ZACHODNIEJ  I WSCHODNIEJ 

PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA 

Zamawiający:                                                                                                                                                                  
Powiat Bocheński , ul. Kazimierza Wielkiego 31 ; 32-700 Bochnia 
NIP: 868-159-92-83 
Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni 
ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zakres prac obejmuje: 

 ROBOTY REMONTOWE PRZY TARASIE: 

- skuwanie płytek na tarasie, frezowanie wylewki, wywóz gruzu. 

- położenie dywanu żywicznego na tarasie i schodach 

- skucie płytek na cokołach 

- wyrównanie podłoża 

- położenie tynku mozaikowego na cokołach 

- kolorystyka do uzgodnienia 

 ROBOTY REMONTOWE PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM:  

- skuwanie schodów, podestu przy wejściu głównym, frezowanie betonu, wywóz gruzu 

 -położenie dywanu żywicznego przy wejściu głównym i na schodach, 

-skuwanie płytek na cokole, równanie ściany, położenie tynku mozaikowego 

- kolorystyka do uzgodnienia 

 ROBOTY REMONTOWE PRZY WYJŚCIU EWAKUACYJNYM OD STRONY 

ZACHODNIEJ I WSCHODNIEJ:  

- skuwanie płytek, frezowanie podłoża, równanie powierzchni. 

-położenie dywanu żywicznego na podeście i schodach 

- kolorystyka do uzgodnienia 

KRYTERIA OCENY OFERT: 

Kryterium wyboru: cena - 100 % 

Cena ofert wyrażona w PLN powinna zawierać wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego                    

i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI 

1. Wymagany termin realizacji zadania: od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r. 

2. Okres gwarancji: 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez stwierdzonych usterek. 

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY: 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1) 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24.06.2019 r. do godz. 15.00 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

– pocztą na adres:  Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera ; 32-700 Bochnia, 

ul.Krakowska 20 

– za pośrednictwem faksu;  14 612 27 79              

– za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oryginalnego dokumentu)  

zs3@powiat.bochnia.pl  

- złożyć w sekretariacie szkoły p.58 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zobowiązuje się oferenta do dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej                         
w Zespole Szkół Nr 3  im. ks. prof. Józefa Tischnera w celu skosztorysowania robót. Cenę 
ofertową należy skalkulować  na podstawie własnych obmiarów oraz zawrzeć w cenie oferty 
wszystkie koszty za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Wykonawca powinien 
dysponować odpowiednimi środkami, materiałami, narzędziami do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała najkorzystniejszą cenę                        
za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania 
bez podania przyczyn. 

Załączniki: 

1.Formularz ofertowy 
 
 

 Piotr Czekaj – dyrektor Szkoły 
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