Luboń, dnia: 15.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity, Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami/ )

1. Zamawiający: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu
Adres do korespondencji: ul. H. Kołłątaja 1, 62-030 Luboń tel: 61 893 23 16;
e-mail: sekretariat@g2.lubon.pl
Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania
pn.: „Roboty remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja
łazienek w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017” nr kategorii wg
słownika CPV: 45214210-5, 45453000-7, 45442100-8 i 45332400-7.
A. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji określa załączony
poniżej „Przedmiar robót” – Załącznik nr 1.
2. Specyfika głównych wymagań dot. przedmiotu zamówienia:
A. Załączniki 1 i 2.
3. Termin wykonania zamówienia: wymagany do dnia 31.07.2017r.
4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
A. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy np. wg. wzoru stanowiącego
Załącznik 2.
B. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.
5. Inne informacje i zasady postępowania:
A. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
B. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest Pani Jolanta Walczak; e-mail jolanta.walczak@sp5-lubon.edu.pl
C. W przypadku zainteresowania naszym zamówieniem, zapraszamy do złożenia stosownej oferty
cenowej w siedzibie zamawiającego pok. sekretariat w terminie do dnia 23.06.2017r., godz. 10:00
lub jej przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@g2.lubon.pl.
D. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z wykonawcami którzy złożyli oferty
lub tylko z jednym wstępnie wybranym wykonawcą, negocjacji w celu doprecyzowania lub
uzupełnienia oferty.
E. Zamawiający nie gwarantuje, że udzieli zamówienie na cały zakres robót objętych niniejszym
Zapytaniem ofertowym – w wypadku gdy zdecyduje o zmniejszeniu zakresu przewidzianych do
realizacji robót, Wykonawcom nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia finansowe.
F. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, którego ofertę oceni (subiektywna ocena
uwzględniająca najkorzystniejszy dla zamawiającego bilans ceny i terminu realizacji) jako
najkorzystniejszą.
G. Niniejsze postępowania prowadzone jest na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych
zamawiającego - nie mają więc zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Załączniki:
A. Przedmiar robót – Załącznik nr 1
B. Wzór Formularza ofertowego – Załącznik nr 2.

Jolanta Walczak
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Luboniu

