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GM|NA MlAsTo RzEszoW
SZI(OŁA PODS]]A\Ą/OWA Nr 22

z Oddz,ialami lntegracyinymi '

im. Jaroslowa lwaszkicwicza tv .Rzeszowie
35-207 Rzeszów, ul. Ptasia 2

Regon 0005690BE, NlP 5170359493
tel. 77 748 25 30 , fax 17 74B 25 42

Rzeszów, dnia 9.06. 2021 r,

Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTAN|E OFERTOWE
Potencjalni wykonawcy

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

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

zaprasza do złożenia ofert na usługę polegającą na : Remoncie §anitariatu
(chłopiecego) na l pietrze budynku Szkołv Podstawowei Nr 22,

Nazwa pzedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje gruntowny remont sanitariatu na l piętrze budynku
szkoły zgodnie zprzedmiarem robót w tym:

-wymiana p$ek na posadzce iścianach z pracami przygotowawczymi i

wykończeniowymi,
- wymiana umywalek i sedesów na bezkołnierzowe z pracami przygotowawczymi i

wykończeniowymi,
- wymiana murowanych kabin WC na modułowe zpŁyly HPL z pracami

przygotowawczymi i wykończeniowymi,
- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową z pracami przygotowawczymi i

wykończeniowymi,
- wymiana stolarki drzwiowej z pracami przygotowawczymi iwykończeniowymi,
- niezbędne prace instalatorskie,
- wywóz gruzu i śmieci powstałych w trakcie prac remontovtlych,
- inne prace niezbędne do prawidłowej realizaĄi przedmiotu zamówienia,

Szczegółowy opis i zakres prac zawiera przedmiar robót załącznlk nr 1.

2, Warunki realizacji zamówienia:

Posiadanó przezwykonawcę środki umozliwiają właściwą realizację zadania zgodnie
z warunkami opisanymiw wzorze umowy i zapytaniu ofeńowym.

3. Okres gwarancji:

60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.



4, Miejsce itermin składania ofeń:

Ofeńy nalezy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kierownik@sp2Z.resman.pl do 21 czerwca 2021 roku do godziny 12:00. Po wyborze
najkorzystniejszej ofeńy dany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, a
pełna informacja zostanie niezwłocznie opublikowana na BlP.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 29 czerwca2021 r. do 10 sierpnia 2a21 r.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować na załączanym 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 upowaznioną/e do reprezentowania podmiotu. Do ofeńy
nalezy dołączyć kosztorys ofeńowy.

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

Najnizsza cena, waga kryterium 101o/o

8. Zamawiający ustala obowiązek oględzin przedmiotu zamówienia dla zapoznania się
Wykonawców ze szczegolami robót objętych przedmiotem zamówienia.

9. Uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania na kazdym etapie

bez podania puyczyny.
- Wykonawcy, których ofeĄ nie zostaną wybrane nie mogą składać roszczeń z tytułu

przygotowania i złożenla ofeńy.
- Ofeńy złozone po terminie nie będą rozpatrywane.
- W toku oceny ofeń zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofeń.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofać swoją

ofertę.
- Osobą odpowiedzialną za kontakt z wykonawcami jest Rafał Filip- kierownik

gospodarczy tel. 17 748-25-28.

§porząClzlł: Latwrcrdzlł:

Załączniki:

1. przedmiar robót,
2. wzór umowy,
3. formularz ofeńowy.
4. klauzula RODO


