Skała, 18.11.2022 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego
Miejscowość
Adres:
E-mail :
Tel.
Strona internetowa:
2.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
Skała
32- 043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30
dyrekcja@lo-skala.edu.pl
608 643 023
www.lo-skala.edu.pl

Zamówienie:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie zadania:
Oferta: „kompleksowy remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30 – powierzchnia użytkowa 14,90m2
3. Opis przedmiotu:
3.1. Przedmiot zmówienia obejmuje:
a)

Wykonanie kompleksowego remontu łazienki w budynku ZSiPO w Skale, część Internat z
materiałów własnych zgodnych z wytycznymi zamawiającego,
b) W celu wykonania kompleksowego remontu łazienki, należy wykonać w szczególności
prace polegające na:
I. Roboty rozbiórkowe i wywiezienie gruzu, obejmują:
1. Demontaż kabin prysznicowych, toalet, umywalek
2. Usunięcie ościeżnicy drzwiowej oraz przygotowanie pod flizowanie.
3. Usuniecie istniejących płytek ściennych i podłogowych
4. Wykucie bruzd poziomych i pionowych w celu ukrycia rur wodno-kanalizacyjnych i CO
5. Przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO (demontaż i montaż nowego grzejnika CO)
6. Wykonanie podejść dopływowych i odpływowych do umywalek i muszli klozetowych.
7. Wymiana wentylatorów i kratek wentylacyjnych w łazienkach
8. Obudowa pionu instalacji kanalizacyjnej
9. Wykonanie niezbędnych prac związanych z instalacją elektryczną obejmującą min.
oświetlenie kabin, oświetlenie łazienek, podświetlane lustra i montaż nowych gniazd i
włączników).
10. Budowa niecek prysznicowych z odpływem min 70 mm
11. Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian i posadzki
12. Wykonanie dwóch ścianek działowych oddzielających kabiny prysznicowe i prysznice od
wc (160cm x 250 cm) wraz z flizowaniem
13. Zabezpieczanie ścian oraz posadzek przed wilgocią – hydroizolacja
14. Szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian
15. Flizowanie ścian i posadzek: około 68 m2
16. Wymiana gniazdek i włączników.
17. Wbudowanie lustra w ścianę nad umywalkami.
II. Zakup i montaż:
Zakup materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z późn. Zm.).
1. Zakup i montaż armatury łazienkowej i wyposażenia łazienek.

2.

Zakup płytek oraz elementów wykończeniowych (realizacja po akceptacji przez
zleceniodawcę)
3. Zakup i montaż 2 kabin WC i 2 drzwi do pryszniców z płyt systemowych HPL (wzór po
wyborze przez zleceniodawcę)
4. Zakup i montaż 3 umywalek wraz z armaturą oraz syfonami
5. Zakup i montaż 2 muszli klozetowych kompaktowych
6. Zakup grzejnika CO
7. Zakup i montaż lustra pod wymiar (193cm x 60 cm)
Oferty muszą obejmować całość wykonywanej usługi. Należy przyjąć cenę zakupu 1 m2
płytek - 60 zł. Faktyczny koszt zakupu płytek może ulec zmianie.
4.

Termin realizacji.

od dnia 28.11.2022 – 22.12.2022
5.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 100% - całości wykonania usługi.
5.1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę brutto (z obowiązującym na dzień składania
oferty podatkiem VAT).
5.2. Podana w ofercie cena winna być ustalona na podstawie oględzin dokonanych przez
wykonawcę i wykonania kosztorysu ofertowego obejmującego wszelkie koszty, wraz z
podatkiem VAT jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
5.3 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny
względnie braku wiedzy na temat warunków realizacji zamówienia.
6.

Miejsce i termin złożenia oferty:

6.1 Oferta oznaczona pieczęcią firmową wykonawcy powinna być złożona w formie pisemnej ,
w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25.11.2022 roku, do godziny 10.00, w siedzibie
zamawiającego: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. St.
Połetka 30. Sekretariat Szkoły.
6.2 Koperta powinna być opisana – „oferta na wykonanie remontu łazienki na I piętrze w
Internacie, powierzchnia użytkowa 14,90 m2”
6.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.

Sposób przygotowania oferty:

7.1 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 4).
7.2. Do oferty należy dołączyć:
a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
b) kosztorys ofertowy
7.3 Oferty niekompletne podlegają odrzuceniu.
7.4 Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
8.

Kontakt w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego i procedury – Karol
Papisz, tel: 608 643 023

Załącznik nr 1: wzór oferty

