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SZKOŁA PODSTA\Ą'C)WA Nr 22
z ( ),l tlzial u nli l n t cg ruc1 jny m i

:łt, Jarosiawa lyvaszkiewtcza lł Rzesz,owie
35,207 Rzeszóv4 ul. Ptasia 2

Regcln 000569088, NlP 5170359493
tel.17 74B 25 30, fax L7 7Ą825 42

Rzeszów, dnia 20.05,2021 r.

Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTAN|E OFERTOWE
Potencjalni wykonawcy

Dokładna nazutai adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami
lntegracyjnymiw Rzeszowie, ul. Ptasia 2

zaprasza do złożenia ofeń na usługę polegającąna:

wvmianie piłkochwvtów wzdłuż oqrodzenia i za bramkami na boisku szkołv
podstawowei Nr 22 z oddziałami lntegracvinvmi w Rzeszowie.

Nazwa pzedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana istniejących piłkochwytów z siatki polipropylenowej na metalową wzdłuż

południowego ogrodzenia szkoły długość 63 metry wysokość 2m z montazem

dodatkowego drutu podtrzymującego po środku siatki. Ww. siatka znajduje się na

wysokości 2,7m nad właściwym ogrodzeniem. Parametry nowej siatki: siatka

zgrzewana, oczka 100mm*50mm, wykonana z drutu ocynkowanego i powlekanego

PCV w kolorze zielonym. Grubości drutu min. 1,7mm + PCV razem ok.2,'lmm. Drut

naciągowy PCV zielony fi min 3,6mm zmontażem na 22 słupach.

Wymiana istniejących piłkochwytów za bramkami na boisku wykonanych z siatki

polipropylenowej na podobne wykonane z siatki polietylenowej o wymiarach 15 m

długości i 6 m wysokości ( 2 sztuki). Tworzywo polietylen, wysokiej gęstości, pleciony

o średnicy min. 3mm oczko 100mm"100mm, całość obszyta sznurem dookoła.

Wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących karabińczyków podtrzymujących

siatkę. Naprawa nawierzchni boiska poIegająca na wyrównaniu i posianiu trawy w

miejscach ewentualnych kolein.

2. Warunki realizacji zamówienia:

Posiadane przezwykonawcę środki umozliwiają właściwąrealizaĄę zadania zgodnie
z warunkami opisanymiw wzorze umowy i zapytaniu ofeńowym.



3. Okres gwarancji:

36 miesięcy na wykonane roboty i 60 miesięcy na użyte materiaĘ, licząc od daty
podpisania protokołu odbioru robót,

4. Mieisce itermin składania ofeń:

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
kiąrownik@sp22.resman.pldo 31maja 2021 roku do godziny 9:00. Po wyborze
najkorzystniejszej ofeńy dany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, a pełna
informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na BlP.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 1 do 21 czerwca 2021 r.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofeńę nalezy przygotować na załączonym formularzu, czytelnie, podpisaną przez
osobę/y uprawnione w dokumentach Ęestrowych do reprezentowania wykonawcy lub
posiadających odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności
prawnej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu, Do ofeńy należy
dołączy ć kosztorys ofeńowy.

7, Opis kryteriów oceny ofeń, ich znaczenie i sposób oceny

Najnizsza cena, waga kryterium 1OO9/o

8. Uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie

bez podaniaplzyczyny.
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą składać roszczeń z tytułu

przygotowa nia i złożen ia oferty.
- Ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- W toku oceny ofeń zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złozonych ofeń.
- Oferent moze przed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofać swoją ofeńę.
- Osobą odpowiedzialną za kontakt z wykonawcami jest Rafał Filip- kierownik

gospodarczy tel. 17 748-25-28.

§porząclzlł -: LatwerdZJł:.

*dotyczy tylko egzemplarza, ktory zawańy jest w dokumentacjijednostki

9. Załączniki:

a. wzór umouryl,

b. formularz ofeńowy,
c. klauzula RODO


