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ZAPYTANIE OFERTOWE
POTENCJALNI WYKONAWCY

Zamawiający Gmina Miasto Rzęszów - Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
w Rzeszowie ul, Ptasia 2

zaprasza do złożęnia ofert na: Remont sanitariatów znajdujących się na parterze budynku szkoły.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje gruntowny remont sanitariatów naparterze budynku szkoły zgodnie
zptzedmiarem robót w łm:
-wymiana płlrtek na posadzce i ścianach zpracami przygotowawczymi i wykończeniowymi,
- wymiana umywalek i sedesów zpracarni prąygotowawczymi i wykończeniowymi,
- wymiana murowanych kabin WC na modułowe z p$y IIPL z pracami prrygotowawczymi
i wykończeniowymi,
- malowanie ścian i sufitów farbą lateksowązpracami prrygotowawczymiiwykończeniowymi,
- wymiana stolarki drzwiowej z pracami przygotowawcrymi i wykończeniowymi,
- niezbędne prace instalatorskie,
- wywóz gruzu i śmieci powstaĘch w trakcie prac remontowych.
- inne prace niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Miejsce i termin składania ofert:
Ofeńy naleĘ składać za pośrednictwem poctry elektroniczrej na adres sp22int@gmail.com do
9 czerwca2020 roku do godziny 9:00

3. Zestawienie zebranych ofeń oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
nięrvłłocznie opubłikowana na stronie szkoĘ i na BIP. Wykonawca którego oferta będzie najtańsza
zostanie dodatkowo poinformowany telefoniczrie.

4. Termin wykonania zamówienia:
Od momentu podpisania protokołu o przekazaniu frontu robót do chwili podpisania protokołu
odbioru robót w terminie od22 czerwca2020 do 3 lipca 2020 roku.

5.0pis .no.obu przygotowania oferty :

Ofertę naleĘ ptzygotowaó nazńączonym formularzu, czytelnie, podpisanąprzez osobę/y

uprawnione w dokumentach Ęestrowych do reprezentowania wykonawcy lub posiadających

odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej ptzęz osoĘ/y
upowżnioną/e do reprezentowania podmiotu.



6. Opis kryteńów oceny ofeńo ich znaczenie i sposób oceny.
Najniższa ceną waga kryterium I00%.

7. Osoba do kontaktu:
Rafał Filip - kierownik gospodarczry
tel. 17-748-25-28

Uwagi;
-Dla zapoznania się Wykonawców za szczegółami robót objętych przedmiotem zamówienia
Zamawiający udoĘpni w uzgodnionym terminie i w obowiązującym rygorzę sanitarnym
pomieszczeniaprzemaczone do remonfu w celu oględzin.

- Zamalviający zastrzega sobie prawo unieważnienia poĘpowania na każdym etapie bez podania
przyczlny.

_ Wykonawcy, których of€rty nie zostaną wybrane nie mogą składaó tosz,czeńzSułu przygotowania
ińożenia oferty.

- ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zaĄdania od potencjalnego wykonawcy kosźorysu złożonej
oferty.
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