Zamówienia Publiczne
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo- adaptacyjnych w Zespole Szkół w Sochaczewie
Sochaczew dn. 25.07.2012r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na salę komputerową
(budynek przy ul. Chodakowskiej) oraz remont i malowanie dwóch sal lekcyjnych (budynek główny szkoły)
w Zespole Szkół w Sochaczewie
(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych )
I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół
Ul. Fryderyka Chopina 99
96-500 Sochaczew
Tel.: 46 863 37 77-adaptacyjnych
Fax: 46 863 37 77
Strona internetowa: sp7g3.sochaczew.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

3.

4.
5.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac remontowo adaptacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na
salę komputerową i malowanie dwóch sal lekcyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wchodzący w skład prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na
salę komputerową w budynku przy ul. Chodakowskiej 4
Pomieszczenie o wymiarach: dł. 4,90 szer. 6,80, wys. 2,60.
2 okna o wymiarach 150 x 205 , drzwi 90
a) wymiana grzejników centralnego ogrzewania (2 szt.)
b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
c) wykonanie oświetleniowe instalacji elektrycznej,
d) wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej,
e) wykonanie naprawy ubytków i pęknięć na ścianach ( istnieje możliwość wykorzystania płyt gipsowych ),
f) wykonanie obudowy rur wodno-kanalizacyjnych,
g) dwukrotne malowanie ścian i sufitu około 100m2,
h) wykonanie instalacji elektrycznej pod komputery 21szt.,
i) wykonanie izolacji podłogi ( płyty styropianowe 10 cm, wylewka ) i wykonanie podłogi z paneli ( wyższa klasa
ścieralności), montaż listew przypodłogowych ,
j) przebudowa około 3 mb korytarza ( wbudowanie drzwi, uzupełnienie glazury, malowanie farbą emulsyjną),
k) uprzątnięcie po zakończonych pracach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wchodzący w skład prac remontowych dwóch sal lekcyjnych w budynku głównym szkoły:
2 sale o wymiarach dł. 6m, szer. 9m, wys. 3,15.
a) wymiana stolarki drzwiowej,
b) uzupełnienie ubytków i pęknięć na ścianach,
c) dwukrotne malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną , lamperie na wys. 160 cm -farba olejna,
d) uprzątnięcie po zakończonych pracach.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania prac :
- sale lekcyjne
- sala komputerowa

do 20 sierpnia 2012r.
do 30 sierpnia 2012r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:

Opatrzona pieczątką firmy

Posiadać datę sporządzenia,

Zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,

Zawierać cenę brutto za wykonanie prac,

Być czytelnie podpisana przez Wykonawcę,

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
Poczty elektronicznej na adres: zs.sochaczew@wp.pl
Faksem na nr 46 863 37 77,
Kurierem lub też dostarczona osobiście na adres :
Zespół Szkół
Ul. Fryderyka Chopina 99
96-500 Sochaczew
Sekretariat szkoły
w terminie do dn. 02 sierpnia 2012roku do godz.11.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI.OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1.
2.
3.
4.

Strony podpiszą umowna wykonanie prac remontowych.
wykonawca wystawi fakturę po realizacji zadania.
Forma płatności przelewem .
Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Wanda Słubik pod numerem telefonu 46 863 37 77 w 21, 698 848 424 oraz adresem email:
zs.sochaczew@wp.pl

