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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

Zamawiający: 
Przedszkole Publiczne nr 6 

ul. Buczka 11 

47-303 Krapkowice 

http://bip.pp6.krapkowice.pl/ 

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: 

”Wykonanie i odbiór robót budowlanych polegających na ociepleniu stropodachu 

budynku przedszkola wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu, wymianą instalacji 

odgromowej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych” 

 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót budowlanych polegających na 

ociepleniu stropodachu budynku przedszkola wraz z wykonaniem nowego pokrycia 

dachu, wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin wykonania zadania 21 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 

w siedzibie zamawiającego- Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Buczka 11 lub 

telefonicznie pod numerem telefonu 774665281 

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

jest:  

Grażyna Chmielewska- dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6 w Krapkowicach  

w godzinach od 8:00-15:00 

4. Opis wymagań stawianym Wykonawcy: 
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1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają 

uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadają 

niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu umowy. 

2) Posiadają udokumentowane (referencje) doświadczenie w prowadzeniu tego typu 

prac. 

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który – spełniając opisane 

wymagania zaoferuje najniższą sumaryczną cenę za całość zamówienia. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:  

1) Cenę należy podać za wykonanie całości zamówienia opisanego w pkt. 1.  

Podane w ofercie ceny muszą zawierać wszelkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

zamówienia. Ceny winny być określone w złotych z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić  

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 

2) Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić w oparciu o kosztorys 

nakładczy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia. 

3) Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności 

umowy i nie podlega waloryzacji. 

4) Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie 

wartość brutto zamówienia. 

6. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1) Najniższej ceny (100%) 

7. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej: 

1) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie 

postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną,  

2) Oferta musi obejmować całość zadania. 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na 

załączonym druku- „formularz ofertowy”- załącznik nr 1 

2) Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29 października 

2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy  

ul. Buczka 11 osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego. 
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3) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres 

Zamawiającego oraz napis „Wykonanie nowego pokrycia dachu” 

4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego powyżej w/w terminu nie będzie 

rozpatrywana. 

5) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

przed terminem upływu do jej składania. 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 października 2014 r. o godz. 12:15  

w siedzibie Zamawiającego. 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.  

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w następujących przypadkach: 

1) Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt. 4 

2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć. 

11. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:  

1) W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca zobowiązany 

jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty 

2) Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

Krapkowice, 23 październik 2014 r.                                              

 Grażyna Chmielewska-  

Dyrektor Przedszkola Publicznego  

nr 6 w Krapkowicach 

………………………………… 

                                                                                                  (podpis Zamawiającego) 

W załączeniu: 

Zał. Nr 1 - formularz ofertowy 

Zał. Nr 2 - kosztorys nakładczy 

 


