Rydułtowy dnia 29.05.2017 r.
OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach zaprasza do złożenia
oferty pisemnej na zadanie pod nazwą „Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach”
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – tzw.
„postępowanie poza ustawą” ale zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2014/2015 Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach z dnia 1.12.2014 roku w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro”.
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowe nr 3
im. Arki Bożka w Rydułtowach.
Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar Robót, Projekt Budowlany stanowiące
załączniki do niniejszego ogłoszenia.
II. Termin realizacji zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie:
od 26 czerwca 2017 roku do dnia 18 sierpnia 2017 roku.
III. Składanie ofert.
1. Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu ofertowym.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach
44-280 Rydułtowy, ul Radoszowska 3 z opisem „Remont świetlicy szkolnej” bądź
mailowo: spnr3rydultowy@wp.pl do dnia 5.06.2017 roku do godziny 13.00.
3. Do oferty należy załączyć :
a) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
b) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy i doświadczenia oraz sprzętu
technicznego umożliwiającego realizację powyższego zamówienia –
załącznik nr 1 ,
c) Kosztorys ofertowy obejmujący cały zakres robót,
d) Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami i podatkami wobec US i ZUS –
załącznik nr 2.
4. Ofertę sporządza się czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
5. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu
oferenta.
7. Ewentualne poprawki winny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę
upoważnioną.
8. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez oferenta
za zgodność z oryginałem.
9. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi oferent.

10. Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub zostaną złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Zamawiający nie przewiduje żądania wadium.
12. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek pieniężnych.
IV. Kryteria wyboru ofert.
Kryterium wyboru oferty będzie
a) cena : 80 pkt
b) termin wykonania: 10 pkt
c) gwarancja : 10 pkt ( minimalny okres gwarancji to 2 lata )
V. Istotne postanowienia zawarte w umowie.
Umowa zawarta będzie na czas realizacji zamówienia. Płatność po wykonaniu całości
przedmiotu zamówienia, przelewem na konto podane przez Wykonawcę w terminie
do 14 dni od daty wystawienia faktury, ale po wcześniejszym odebraniu robót bez uwag
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego reprezentującego Zamawiającego. Wykonawca
zapewnia ze swojej strony osobę odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym.
VI. Osoba upoważniona do kontaktu:
Joanna Skowron – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach.

FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu o wartości zamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
na „Remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka
w Rydułtowach”
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
NIP: ........................................................... REGON: ......................................................
tel. ………………………………….. adres mailowy : ………………………………..
numer rachunku bankowego: ..........................................................................................
1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oferujemy cenę netto: .............................. zł
podatek VAT w wysokości .......................................... zł,
cena brutto: ....................................... zł. ( słownie: .................................................................)
2. Termin wykonania:…………………
3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami
Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Termin związania z ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert.
............................, dnia ....................................2017 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności – remont świetlicy
2) posiadam wiedzę i doświadczenie w tym zakresie oraz sprzęt techniczny do remontu
świetlicy.
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.

___________________________________
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie
osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy

…………………………….., dnia ………. 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że na dzień składania oferty nie zalegam ze składkami na rzecz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz podatkami dla właściwego do działalności mojej firmy
Urzędu Skarbowego.

…………………………………………..
czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie
osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy

…………………………….., dnia ………. 2017 r.

