Zapytanie ofertowe
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Józefa I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej zaprasza
do składania oferty cenowej na realizację zadania: „Wymiana płytek ceramicznych na
powierzchni niecki basenowej, wokół niecki basenowej i dwóch ścianach wokół basenu
w budynku pływalni”
I. Zamawiający :
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Józefa I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska;
NIP 537-16-75-723
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana płytek ceramicznych w budynku pływalni ZSO.
Zakres prac obejmuje:
1. układanie płytek ceramicznych w niecce basenowej - 312 m2
- wyrównanie powierzchni podłoża zaprawą samopoziomującą;
- położenie hydroizolacji;
- wykonanie gruntowania powierzchni;
- mocowanie płytek okładziny podłogowej z fugowaniem;
2. układanie płytek ceramicznych wokół niecki basenowej (plaża) – 225 m2
- wyrównanie powierzchni podłoża zaprawą samopoziomującą;
- położenie hydroizolacji;
-wykonanie gruntowania powierzchni
-mocowanie płytek okładziny podłogowej z fugowaniem;
3. układanie płytek ceramicznych na ścianach wkoło basenu - 183m2
- równanie ścian;
- zagruntowanie ścian;
- mocowanie płytek okładziny ściennej z fugowaniem;
4. tynkowanie ścian (nowe tynki) – 161m2
- położenie tynków;
- malowanie ścian;
5. wymiana ścianki działowej z aluminium na poczekalni pływalni (szer.5540x2637 wys.)

- wymiana okien 2 szt.
- wymiana drzwi 1 szt.
6. wymiana kratek ściekowych 50 mb.
7. wymiana kratek wentylacyjnych 13 szt.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji - od 10 czerwca do 20 sierpnia 2018 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać:
- dane oferenta ( pieczątka firmowa);
- datę sporządzenia oferty oraz jej ważność;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- cenę netto robocizny całości zamówienia;
- cenę brutto robocizny całości zamówienia;
- czytelny podpis wykonawcy.
Powinna zostać napisana w języku polskim.
Powinna obejmować całość zmówienia określonego przez Zamawiającego.
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta może być złożona w formie:
1. elektronicznej na adres: kraszak@bialapodl.pl
2. tradycyjnie w sekretariacie szkoły: Biała Podlaska, ul. J. I. Kraszewskiego 1,
Termin składania ofert do 30 kwietnia 2018 r.
Oferty złożone po upływie terminu do składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania i nie będą
podlegały ocenie.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującymi kryteriami:
100% najniższa cena;
VII. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie.
W ciągu 14 dni od dnia powiadomienie o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa
musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.
W przypadku zainteresowania przez Państwa firmę wykonawstwem przeprowadzenia remontu
zapraszamy do udziału w wizji lokalnej w/w obiekcie (Biała Podlaska, ul. J. J. Kraszewskiego 1).

