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Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadącego postępowanie

ZAPYTANIE OFERTO\ME
POTENCJALNI WYKONAWCY

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddzińarti Integraryjnymi
w Rzeszowie ul. Ftasia 2 zaprasza do ńożęnia ofert na: Remont biblioteki szkolnej.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczenia bibliotęki szkolnej zgodnie z przedmiarem
robótwtym:
- demontaż i ponowny montaż mebli i wyposażęnią
- rozbiórka posadzek ztwotzyw sźucznych, odczyszczenie, zagruntowanie i wyrównanie podłogi,
- położenie pbrtek zpracami przygotowawczymi i wykończeniowymi,
- malowanie ścian i sufitu wraz zprzygotowaniem i wyrównaniem podłoźa,
- wywóz gruzu i śmieci powstałych w trakcie prac remontowych,
- mycie okien po robotach malarskich,
- inne prace niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Miejsce i termin składania ofeń:
Oferty naleĘ składać za pośrednictwem poctry elektronicznej na adres sp22int@gmail.com do
8 lipca ż020 roku do godziny 11:00

3. Zestawienie zebranych ofeń oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
niezłlłocznie opublikowana na stronie szkoĘ i na BIP. Wykonawca klórego oferta będzie nĄtańsza
zostanię dodatkowo poinformowany telefonicznie.

4. Termin wykonania zamówienia:
Od momentu podpisania protokołu o przekazaniu frontu robót do chwili podpisania protokołu odbioru
robót w terminie od 16 lipca 2020 do 11 sierpnia 2020 roku.

5.0pis sposobu przygotowania oferĘ :

Ofertę naleĘ przygotować nazńączonym formularzu z kosźorysem ofertowym, cąńelnie, podpisaną

przez osobę/y uprawnione w dokumentach Ęestrowych do reprezentowania wykonawcy lub

posiadających odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej

ptzęz osobę/y upowaznioną/e do roprezentowania podmiotu.

6. Opis kryteriów oceny ofeńo ich znaczenie i sposób oceny.

Najniższa cena, waga kryterium 100%.



7. Osoba do kontaktu:
Rafał Filip - kierownik gospodarczy
tel. |7-748-25-28

8. Zamawiający ustala obowĘek oględzin przedmiotu zamówienia.
Dla zapoznania się Wykonawców za szczegółami robót objętych przedmiotem zamówienia

Zamawiający udostępni w uzgodnionym terminie pomieszczeniaprzeznaczone do remontu.

Uwagi:
- Wykonawcazabowiązanyjest do przestrzegania aktualnie obowiązującego rygoru sanitarnego.

- Zana,wiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na kńdym etapie bez Podania

Wzyazyny.

- Wykonawcy, których oferly nie zostaną wybrane nie mogą składaó roszczeń z §rtułu przygotowania

ińożenia oferly.

zatwierdził.,

Podpis i piec@ kierownika jednostki
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klauzula RODO.


