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ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO 

na remont klasopracowni na parterze, gabinetu dyrektora i klasopracowni 

na I piętrze w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w 

Czartajewie 
I.ZAMAWIAJĄCY 

 

NABYWCA: 

Powiat Siemiatycki 

ul. Legionów Piłsudskiego 3 

17-300 Siemiatycze 

NIP: 5441437102 

 

ODBIORCA: 

Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

ul. Długa 130 Czartajew  

17-300 Siemiatycze 

tel. 85 655 28 70 

 

II.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont klasopracowni na parterze, gabinetu dyrektora i 

klasopracowni na I piętrze wraz z montażem drzwi na korytarzu w  Zespole Szkół 

Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

2. Remont obejmuje następujący zakres robót: 

 

I Pracownia na parterze nr 20: 

 

1. Rozebranie posadzek z deszczułek 40 m2 wraz z usunięcie z pomieszczeń i wywiezienie 

2. Zeskrobanie ze ścian i sufitu starej farby i mozaiki 60 m2 

3. Zagruntowanie ścian i sufitu preparatem gruntującym. 

4. Położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie. 

5. Dwukrotne pomalowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi oraz 

wykonanie tynku cienko warstwowego mozaikowego 50 m2 

6. Położenie na posadzkę wykładziny winylowej min.2 mm grubości z przygotowanie do 

wylewki samopoziomującej 47 m2 

7. Wykonanie kompletnej wymiany instalacji elektrycznej : 

a) Wykonanie zasilania YDY 5X4, rozdzielnią p/ł 1x12 wraz z wyposażeniem 

b) Wykonanie punktów gniazdkowo łączeniowych 19 kpl. 

c) Montaż oświetlenia 1x40 W, panel LED 8 kpl. 

d) Osprzęt elektroinstalacyjny IMPRESJA 10 szt. 

e) Oprawy ewakuacyjno- awaryjne- 2 kpl. 

f) Zasilanie projektora oraz montaż kabla HDMI- 2 kpl. 

II Korytarz na  I piętrze: 

 

1. Montaż ścianki aluminiowej bezpiecznej z drzwiami. 

 

 



 

III Pracownia na I piętrze nr 26: 

 

1. Rozebranie posadzek z deszczułek 49 m2 wraz z usunięciem z pomieszczeń i 

wywiezieniem 

2. Zeskrobanie ze ścian i sufitu starej farby i mozaiki 63 m2 

3. Zagruntowanie ścian i sufitu preparatem gruntującym 

4. Położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie 

5. Dwukrotne pomalowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi oraz 

wykonanie tynku cienko warstwowego mozaikowego 52,5 m2 

6. Położenie na posadzkę wykładziny winylowej 47,5 m2 

IV Gabinet Dyrektora: 

 

1. Rozebranie elementów stropów- podsufitek z płyt gipsowo- kartonowych 12 m2 

2. Położenie gładzi gipsowej na ścianach 53 m2,  suficie 23 m2 

3. Dwukrotne pomalowanie powierzchni wewnętrznych farbami lateksowymi ( ściany 53 

m2  i sufit 23 m2). 
 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.Termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2019 r. 

2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni od dnia 

podpisania umowy 

3. Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy. 

5. Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 

wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w 

toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:  

a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie 

stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,  

b) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.  

IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości wykonania robót.  

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie. 

3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku ( możliwość 

odliczenia VATu) 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

zapytania załącznik nr 1. 

2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 



3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.Oferta powinna: 

a. posiadać datę sporządzenia,  

b. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

c. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

d. podpisana czytelnie przez Wykonawcę,  

5.Wzór umowy załącznik nr 2. 

 

VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć do 15.04.2019 r. do godz. 11:00, osobiście, pocztą tradycyjną, faksem, poczta 

elektroniczną, z opisem: „Oferta- remont klasopracowni na parterze, gabinetu dyrektora i klasopracowni 

na I piętrze wraz z montażem drzwi w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w 

Czartajewie”. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, posiadać datę sporządzenia i podpis 

oferenta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Wykonawca podając swoją cenę ofertową w formularzu ofertowym kalkuluje analizując zakres 

robót  jak i przewidując potencjalne ryzyko zaistnienia w nim braków lub nieścisłości. Cena oferty musi 

obejmować koszty wykonania roboty bezpośrednio wynikających w wizji lokalnej oraz inne koszty 

konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu zawiązania oferty rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

IX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH: 

1.Informacja z wyboru zostanie podana: 

- na tablicy ogłoszeń 

 na stronie internetowej www.zsr-czartajew.pl 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie szkoły w celu zapoznania się z  

przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów na roboty niezbędne do 

prawidłowego ich wykonania. 

2. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi środkami, materiałami, narzędziami do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie 

analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie 

formalna i merytoryczna zgodność ofert z wymaganiami.  

5. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę netto za daną część 

zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 Załączniki: 

1.Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

2.Załącznik nr 2-Wzór umowy 

                                      Alfred Bajena 

       Dyrektor ZST w Czartajewie 

http://www.zsr-czartajew.pl/

