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Węgorzewo, 23.07.2020r. 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 (do niniejszego trybu stosuje się Regulamin udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 20 000 euro, a nie przekracza wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 30 000 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie  zaprasza do złożenia oferty 
cenowej, na realizację zadania pn.: ,,Docieplenie ścian budynku  Szkoły Podstawowej w 

Węgielsztynie”. 
 
I. Informacje ogólne: 

1. Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa  
Im. Kurta Obitza w Węgielsztynie 
11‐600 Węgorzewo 
NIP 8451862819                       tel.: 87 427 60 06 
REGON 790671308    e‐mail: obitz@wp.pl 
 

2. Postanowienia ogólne: 
a) Do  niniejszego  zapytania  ofertowego  nie  mają  zastosowania  przepisy  ustawy  z  dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.  
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
c) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
d) Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  postępowania  lub  niewybrania 

żadnej z ofert bez podania przyczyn. 
e) Unieważnienie  postępowania  lub  niedokonanie  wyboru  oferty  nie  może  stanowić 

podstawy  do  jakichkolwiek  roszczeń  odszkodowawczych  ze  strony  Wykonawcy  lub  do 
roszczeń o zawarcie umowy.  

f) Wykonawca ma  obowiązek  zorganizować  i  przeprowadzić  roboty w  sposób  bezpieczny, 
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.  

 
Z  zakresem  rzeczowym  i  dokładną  lokalizacją  robót  do  wykonania  można  zapoznać  się  w 
Sekretariacie Szkoły w Węgielsztynie od poniedziałku do piątku w godz.8.00‐ 14.00 
W załączeniu przedmiar robót, projekt budowlany, SSTWiOR 
 
UWAGA !! 
Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Nazwa zamówienia:    
   

„Docieplenie ścian budynku  Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie”. 
 

Przedmiot  zamówienia: 
 
Przedmiotem  zamówienia  jest  ocieplenie  budynku  Szkoły  Podstawowej  wraz  z  wykonaniem 
innych  robót  towarzyszących  mających  na  celu  poprawę  stanu  technicznego  oraz  wizualnego 
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budynku, takich jak: naprawa/uzupełnianie schodów betonowych, ułożenie płytek gresowych na 
schodach  zewnętrznych,  wykonanie  opaski  z  kostki  brukowej  betonowej  wokół  budynku, 
wykonanie  tynku  cienkowarstwowego  oraz  wymianę  parapetów  zewnętrznych.  Zakres  robót 
obejmuje również   wykonanie wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych i demontażowych np. 
rynien dachowych.  
Wszystkie przewidywane roboty wykonane będą w budynku oświatowym, położonym na działce 
nr ewid.433 w msc. Węgielsztyn, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski. 

 
Zakres robót obejmuje: 

 niezbędne roboty demontażowe orynnowania,  

 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o gr. 12cm z wykończeniem   
wyprawą tynkarską cienkowarstwową,  

 naprawę ubytków ścian i schodów zewnętrznych z jednoczesnym zabezpieczeniem 
ich  farbą lub płytkami gresowymi mrozoodpornymi,  

 wymianę parapetów zewnętrznych,  

  wykonanie opaski wokół budynku z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm ‐ szer. 50 
cm, z ograniczeniem obrzeżem betonowym 6x20 cm  

  montaż zdemontowanego uprzednio orynnowania  
 

   Wykonawca  ma  w  obowiązku  w  ramach  niniejszego  zadania  zapewnić  wywóz  oraz  
utylizację  elementów  pochodzących  z  rozbiórki,  jak  również  transport  materiałów  
niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zabezpieczyć  teren  i  uniemożliwić  wstęp  osobom  
postronnym.  
Zakres inwestycji przewiduje  wykonanie wskazanych powyżej robót od strony  
drogi dojazdowej oraz wejścia głównego do budynku. Prace prowadzone będą łącznie na 7  
ścianach obiektu, oznaczonych na załączonym planie kolorem żółtym.   
 
    Wykonane zostaną następujące roboty budowlane:  
 
   ‐ demontaż rynien w ilości ok. 95 mb  
   ‐ demontaż rur spustowych w ilości ok. 28 mb  
   - rozbiórka okładziny schodów przy wejściu głównym w ilości ok. 35m2 

   ‐ rozbiórka istniejącej opaski betonowej w ilości ok. 4,5 m2 

   ‐ ocieplenie ścian styropianem gr. 12 cm w ilości łącznie ok. 520 m2 wraz z wykonaniem  
      tynku cienkowarstwowego  
   ‐ naprawa i malowanie schodów do piwnicy ‐ ok. 9 m2 

   ‐ okładziny schodów wejściowych głównych oraz bocznych płytkami mrozoodpornymi w       
ilości ok 50 m2 

‐ naprawa ubytków murku przy schodach od strony drogi dojazdowej , malowanie „czapy”   
muru ok 8m2 

‐ wymiana parapetów zewnętrznych w ilości łącznej ok 45 mb 
‐ montaż uprzednio zdemontowanych rynien i rur spustowych lub nowych rynien 
 

CPV 45443000‐4   Roboty elewacyjne 
CPV 45324000‐4   Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
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III. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiotowe roboty budowlane należy zrealizować do 15 października 2020r. 
 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać do dnia 28 lipca 2020r. do godziny do godz. 1000. 
2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:  

obitz@wp.pl 
 
3. Za dostarczenie oferty w terminie odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
4. Oferty  niespełniające  warunków,  niekompletne,  złożone  w  innej  formie  niż  wskazana  

w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. 
5. Otwarcie ofert odbędzie się 28 lipca 2020r. o godz. 1015  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  posiadają  uprawnienia  do 
wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz 
posiadają  niezbędną wiedzę,  doświadczenie  i  dysponują  potencjałem  technicznym,  a  także 
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. 

2. Obowiązkowe  jest  udzielenie  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane  na  okres  
36 miesięcy, liczonych od dnia bezusterkowego odbioru końcowego. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta musi zawierać: 

 Wypełniony,  podpisany  i  zeskanowany  Formularz  Oferty,  zgodnie  z  wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1. 

 Podpisane  i  zeskanowane  oświadczenie  wypełnione  zgodnie  z  wzorem  stanowiącym 
załącznik nr 2. 

 Podpisany  i  zeskanowany  kosztorys  ofertowy  na  podstawie,  którego  Wykonawca 
dokonał wyceny oferty.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
3. Wszelkie  zmiany  w  treści  oferty  (poprawki,  przekreślenia  itd.)  muszą  być  parafowane  

i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą 
uwzględniane. 

4. Oferta  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  firmy,  zgodnie  
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 
właściwym dla formy organizacji Wykonawcy. 

5. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  dołączy  do  oferty  kopie  dokumentów,  każda  skopiowana 
strona  powinna  być  opatrzona  klauzulą  ,,za  zgodność  z  oryginałem”,  podpisana  przez 
Wykonawcę  lub osobę upoważnioną  i  opatrzona  imienną pieczątką  (w przypadku  jej  braku 
koniecznym jest złożenie czytelnego podpisu). 

6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert. 
 

VII. Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie, jako cenę ryczałtową brutto 
całości  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Cena  oferowana  zostanie  obliczona  przez 
Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, łącznie z należnym podatkiem VAT 
i musi zawierać wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia.  
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2. Cena  oferty  brutto,  podana w  ofercie  będzie  niezmienna  przez  cały  okres  trwania  umowy 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów. 

3. Wykonawca  musi  przewidzieć  wszystkie  okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę 
zamówienia.  W  związku  z  powyższym  zaleca  się,  aby  Wykonawca  bardzo  szczegółowo 
sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.  

VIII. Ocena oferty: 

Zamawiający  dokonuje  oceny  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu.  
W  przypadku  złożenia  ofert  przez  więcej  niż  jednego  Wykonawcę  spełniającego  warunki  udziału  
w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ofert, gdzie jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się 
cenę. 
 

IX. Wybór oferty: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi, drogą elektroniczną. 
2. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji oferowanych cen. 

 

X. Odrzucenie oferty: 

Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli: 
1. Zostanie złożona po terminie składania ofert. 
2. Nie będzie spełniała warunków określonych w Zaproszeniu. 
3. Zostanie złożona w innej formie niż wskazana w Zaproszeniu. 

 

Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę  do  uzupełnienia  oferty  o  dokumenty  umożliwiające 
ocenę. 

 

XI. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub niewybrania żadnej z ofert 
bez podania przyczyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach i doświadczeniu. 
3. Przedmiar robót budowlanych, projekt budowlany i SSTWiOR 
 


