
SP.260.01.2022 

Zaproszenie do składania ofert 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie zaprasza do składania ofert cenowych      

na wykonanie elewacji ściany frontowej i remontu schodów w Szkole  Podstawowej                 

w Gąsocinie przy  ul. Błotnej 12, o wartości do której nie stosuje sie przepisów Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamówienie dotyczy wykonania elewacji ściany frontowej i remontu schodów 

wejściowych od strony boiska szkolnego zgodnie z opisem. Oferowana wartość wykonania 

zamówienia musi uwzględniać  koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu i dostawy, 

koszty pracy sprzętu, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia 

kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. 

Usunięcie materiałów rozbiórkowych po stronie Wykonawcy. 

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 45443000-4 – roboty elewacyjne 

Zakres prac: 

1. Zeskrobanie starej farby i zbicie niestabilnego tynku – ok. 140m2 

2. Gruntowanie ściany ok. 170m2 

3. Przyklejenie styropianu grubości 10cm – ok. 140m2 

4. Wyprawa z siatki i kleju – ok. 140m2 

5. Wprawa elewacyjna z struktury 1,5mm –  ok. 140m2 

6. Wyklejenie sokolika wraz z wyprawami –ok.  35m2 

7. Wymiana 7szt parapetów - 

8. Wymiana 2 włazów  - 

9. Wylanie nowej płyty do węgla ( płyta o wym. 3x4 grubości 10cm) 

10. Obrobienie schodów kostką i krawężnikiem (skucie górnej warstwy obsadzenie 

krawężników na opór i wyłożenie kostką ok.  14m2) 

11. Wytynkowanie murków oporowych istniejących schodów  

12. Wyprawa elewacyjna wraz z obróbką blacharską i papą na daszku nad schodami – ok. 

12m2     

Wszystkie kolory i wzory należy konsultować z Zamawiającym. 

Przed złożeniem oferty cenowej zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu 

dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, dokonania własnych pomiarów, 

weryfikacji załączonego opisu oraz prawidłowego obliczenia wartości zamówienia. 

Wszystkie informacje oraz możliwość ustalenia terminu dokonania pomiarów w Sekretariacie 

Szkoły Podstawowej w Gąsocinie ul. Błotna 12, 06-440 Gąsocin, osobiście lub pod                

nr telefonu: 23 671-43-42, w godz. 9:00-14:00. 

 

 



Warunki udziału w postępowaniu 

 

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie  

w wykonywaniu tożsamych prac remontowych. Składając ofertę potencjalny Wykonawca 

deklaruje spełnienie warunku płatności tj. przelew 21 dni. 

 

Sposób i termin składania ofert  

 

 Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub pocztą tradycyjną                             

w zamkniętych kopertach opatrzonych czytelnym napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

elewacji ściany frontowej w Szkole Podstawowej w Gąsocinie”,  od godz. 08:00 dnia 

15.06.2022r.  do godz. 14:00  dnia 21.06.2022r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej               

w Gąsocinie, ul Błotna 12, 06-440 Gąsocin.  

Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Ofertę cenową z całkowitym kosztem realizacji zamówienia wyrażonym w wartości 

netto i brutto, 

2. Pełną nazwę Wykonawcy i niezbędne dane kontaktowe, 

3. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

4. Szczegółowy kosztorys ofertowy, 

5. Podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Termin wykonania zamówienia 

 

Realizacja wyżej wymienionego zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym             

z Wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 15 lipca 2022r. 

 

Kryteria oceny ofert 

 

1. Najniższa cena-80% 

2. Wysoka jakość towarów i usług-10% 

3. Krótki termin realizacji zamówienia-10% 

 

Zakończenie postępowania 

 

Zawarcie umowy z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Klauzula RODO 

 

           Dyrektor 

 Szkoły Podstawowej w Gąsocinie 

                                                                                        Beata Żukowska 

 

 


