Białystok, dn. 02 lipca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku ul. M. Konopnickiej
3, w imieniu którego działa Dyrektor, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac remontowych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej
ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Pzp.
Określenie przedmiotu zamówienia:
- wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 57 / przygotowanie do malowania, malowanie
- wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 58 / przygotowanie do malowania, malowanie
- wykonanie remontu sali nr 59 / przygotowanie do malowania, malowanie, remont posadzki
polegający na rozebraniu starej posadzki z parkietu drewnianego, wylanie nowej posadzki i
ułożenie wykładziny z tworzywa sztucznego z warstwą izolacyjną o powierzchni 49,30 m2,
ułożenie listew przyściennych z tworzyw sztucznych klejowych 28,66 m2
- wykonanie remontu korytarza na II piętrze przy salach lekcyjnych nr 56 – 60.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku.
I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przedmiar robót (załącznik nr 1).
II. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat (36 miesięcy)
III. Wykonawca zobowiązany jest zrobić wizję lokalną.
IV. Wykonawca winien wykonać wskazane w opisie prace zgodnie ze sztuką budowlaną.
V. Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,ul M.
Konopnickiej 3, 15-215 Białystok, tel. 85 741 61 75, e-mail: zsoms@poczta.fm
VI. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2018 roku
VII. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
VIII. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
IX. Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy (zał. nr 2)
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- oświadczenie (zał. nr 3)
- oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracowników na stałych umowach o pracę
- oświadczenie o skierowaniu osoby mającej uprawnienia do kierowania robotami.
X. Oferty należy składać w sekretariacie ZSOMS w Białymstoku do dnia 06.07. 2018 roku do
godz. 15.00
* Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Roboty remontowe. Nie
otwierać przed 06.07.2018 o godz. 15.00”
XI. Otwarcie ofert nastąpi w ZSOMS, gabinet Dyrektora w dniu 06.07.2018 roku o
godz.15.00.

XII. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Dyrektor Ryszard Szpilewicz.
XIII. W ofercie należy podać wartość zamówienia brutto wyrażoną liczbowo i słownie na
załączonym formularzu ofertowym.
XIV. W uzasadnionych przypadkach ( szczególnie przy przekroczeniu budżetu zdania)
Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
XV. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych.

