
ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Remont dachu i wewnątrz pomieszczeń zaplecza pawilonu sportowego będącego w 

administracji Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła 

II  w Kołobrzegu 78-100  Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 20 

 

1. Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu , 

 78-100  Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 20 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Opis zakresu robót  
 Pawilon zaplecza sportowego 

 
Nr 

poz. 
Opis robót Jm Ilość 

 1 2 3 4 

   1. Roboty rozbiórkowe     

 

1 analogia zerwanie pierwszej warsty papy termozgrzewalnej  na podłożu drewnianym ( 50% 

robocizny i sprzętu montażu) 
m2 17,1 

 

2 analogia zerwanie drugiej  warsty papy termozgrzewalnj  na podłożu drewnianym ( 30 % 

robocizny i sprzętu montażu ) 
m2 17,1 

 

3 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 

do użytku 
m2 7,86 

 4 Rozebranie  z płyt pilśniowych m2 18,92 

 

5 Analogia rozbiórka - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny 

mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa ( 50% robocizny i sprzętu montażu) 
m2 13,52 

 

6 Analogia rozbiórka - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej 

układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną  ( 30% robocizny i sprzętu 

montażu) 

m2 13,52 

 

7 Analogia rozbiórka - Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej - 

Analogia ( 50% robocizny i sprzętu montażu) do ponownego montażu 
m2 13,52 

 8 Rozebranie podsufitki  z płyt pilśniowych od strony wewnętrznej m2 16,07 

 9 Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych m2 13,52 

 

10 Demontaż świetlik dachowych zamontowanych na stałe + listwy narożne z PCV  - 

Analogia ( 50% robocizny i sprzętu montażu) do ponownego montażu 
m2 4 

 11 demontaż wetylatora dachowego dachowe  z polichlorku winylu szt 8 

 12 Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku m 9,6 

 13 Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową kpl 2 

 14 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 8 

 

15 Drobne elementy aluminiowe - listwy osłaniające wklęsłe zakrywające łączenie ściany z 

sufitem i świetlikami - Analogia ( 50% robocizny i sprzętu montażu) do ponownego 

montażu 

m 94,56 

 

16 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + 

koszty utylizacji 
m3 3 

 

17 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy 

następny 1km wywozu ponad 1km + koszty utylizacji 
m3 3 

   2. Roboty budowlano - montazowe     

 18 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10kg - analogia t 0,25 

 19 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-02 montowana metodą tradycyjną m2 11,438 

 20 Lekka obudowa płytami PW8/B-U2 dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% m2 29,16 

 21 Elementy konstrukcji aluminiowych - świetliki 4 kpmplety z demontazu m2 4 



 22 Obróbki z blachy powlekanej  - attyka m2 11,21 

 23 Rynny dachowe z blachy z cynkuj grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm m 5,4 

 24 Rury spustowe okrągłe o średnicy 15cm z blachy z cynku grubości 0,60mm m 3,5 

 

25 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 

sucho - jedna warstwa 
m2 13,52 

 

26 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 

każda następna warstwa ponad jedną 
m2 13,52 

 27 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szczelnej m2 13,52 

 28 Płyta OSB pod wełnę i sufit z płyty pilśniowej malowanej na biało m2 16,07 

 

29 Założenie podsufitki z płyt pilśniowych twardych malowanych proszkowo na kolor biały 

grubości 5mm 
m2 13,52 

 30 Płyta OSB na podłogę w WC ogólnodostępnych m2 5,4 

 31 Wymiana legarów na filarkach m 27 

 32 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych  PCV z warstwą izolacyjną m2 5,4 

 33 Listwy z polichlorku winylu m 9,56 

 34 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową m 16 

 

35 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" z 

demontażu 
kpl 2 

 

36 Przygotowanie podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe mocowane na haczykach - 

2 mocowania 
kpl 8 

 

37 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych 

przykręcanych końcowych z demontażu 
szt 8 

 

38 analogia Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o 

powierzchni ponad 5m2 
m2 40 

 

39 Dwukrotne malowanie impregnatem sodolin classic impregnat powłokowy lub 

równoważny malowany trzy razy analogia 
m2 40 

 40 Prace nie przewidziane kpl. 1 

 41 Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych m2 134,46 

 42 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe m2 14,76 

 

-  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys Inwestorski  

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie 

niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

 

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., 

oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako 

informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów 

równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji             

i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią 

parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 

Okres gwarancji - 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.  



3. Opis sposobu obliczenia ceny: 

• Opis sposobu obliczenia ceny: 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest 

ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, 

zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa               

i rozładunek. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

• Miejsce wykonania zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu , 78-100  

Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 20 

• Termin wykonania zamówienia:25.04.2017 do 19.05.2017 

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 19.05.2017 r. 

 

 

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

• Cena: 100 %  

   Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił 

ofertę   

   najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem: 

    C= cena ofertowa najniższa    x 100 pkt.    

                                                     cena badanej oferty 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)w sekretariacie 

Szkoły Podstawowy nr 5 w Kołobrzegu , 78-100  Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 20 

 w terminie do dnia 24.04. 2017 r. do godz. 10 
15 

2. z dopiskiem: „ Remont dachu i wewnątrz pomieszczeń zaplecza pawilonu sportowego 

będącego w administracji Szkoły Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu 78-100  Kołobrzeg ul. 

Arciszewskiego 20” 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert 

będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi 

być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 



reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji firmy oferenta. 

Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie            

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na 

załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania min. jednej roboty 

podobnej polegającej na remoncie dachu pokrytego płyt na łączną kwotę nie mniejszą 

niż  30.000,00 zł brutto 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność             

z oryginałem przez wykonawcę. 

8. Osoba wyznaczona do kontaktu: 

-  Elżbieta Hankiewicz  tel.94 35 162-41 wew.  25 

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 

- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne 

oferty pochodzące od różnych Wykonawców.  

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż 

kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania 

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.  

Kołobrzeg , dnia 07.04.2017 r.      

 

                                               

 

 

                                              Dyrektor Szkoły 

                                                mgr Agnieszka Grzegorczyk -Maziarz 

 

 

 

 

 

 

 



   Załącznik nr 1 

 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 (Wykonawca)       

       Szkoła Podstawowa nr 5 

 z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Jana Pawła II   

                                                                                          w Kołobrzegu  

78-100  Kołobrzeg 

ul. Arciszewskiego 20 

 
 

Oferta 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: „„ Remont dachu i wewnątrz pomieszczeń zaplecza 

pawilonu sportowego będącego w administracji Szkoły Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu 78-

100  Kołobrzeg ul. Arciszewskiego 20 ” składamy naszą ofertę: 

       1.Cena oferty: 

Wartość brutto za cały zakres robót:  ………………………… zł  

(słownie: …………………………………………………………………………..), 

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapytanie ofertowe.  

3. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.  

4.  Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 19.05.2017 r. 

 

 

 

..............................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.              ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / 

pieczątki 


