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Konto Zespołu Szkół Specjalnych nr 85
88 1030 1508 0000 000s s009 4118

NIP:525-20-55-753

2ss85.271.55.2015

Warszawa, 08 czerwca 2015
Zapytanie ofertowe

Nr 85 na

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

gospodarowania środkami publicznymi

o

podstawie ,,Regulaminu

w

sprawie

wartości szacunkowej nieprzekraczającej

równowartości kwoty, o której mowa W art' 4 p. 8 ustawy o Prawach Zamówień Publicznych

dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 W Warszawie"

ogłasza

zapytanie ofertowe nr 2SS.85.271..55.20L5 z dnia 08.06.20L5r

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót remontowych w budynku Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 85 w Warszawie ul. Elektoralna LZlL4' w szczególności w zakresie:

l.L wymiana ogrodzenia

na ogrodzenie typu Nylofor 3D

1.2 wymiana okien na korytarzu

-

l-0 szt.

L.3 roboty remontowe w sali nr 6,
1.4 roboty remontowe w sali 16 oraz korytarza,
L.5 roboty remontowe w sali nr l-9,
1.6 roboty remontowe w sali nr L7,
L.7 roboty remontowe w sali nr 27,
L.8 roboty remontowe w sali nr 28,
L.9 roboty malarskie

]..10

L.LL
1.IŻ
1.13

w łazienkach l piętro,

roboty remontowe i malarskie w łazienkach

-

parter,

roboty remontowe i malarskie w łazienkach - piwnica,
roboty remontowe w stołówce/kuchni,
roboty remontowe w pomieszczeniach dozorców.

Termin składania ofert: do dnia 19'06.20L5r w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych Nr
85 , 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna t2/t4 do godziny 16.00.

2.

Termin wvkonania robót budowlanvch:

4.

oferta musizawierać:
4.]. zobowiązanie Wykonawcy,

że udzieli

do dnia 2L

Zamawiającemu

sierpnia 2015

na wykonane

r'

roboty

budowlane minimum 36 miesięcy gwarancji,
-polisa wrazz dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzający, Że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościna

kwotę nie niższą niż 1OO ooo,oo zł, ważna na cały okres realizacji
niniejszego zamówienia, a W przypadku, gdy ważnośćpolisy jest
krótsza niż okres realizacji niniejszego zamówienia, oświadczenie

Wykonawcy zapewniające

o

kontynuowaniu ubezpieczenia

zgodnie z okresem realizacji niniejszego zamówienia,

4.2zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy gwarantującym wykonanie robót zgodnie z Umową jest równowartość 10%

wartościumownej brutto wniesiona W formie gotówki
ubezpieczenia/poręczenia

lub

bankowego przed dniem podpisania umowy,

4.3 zaświadczenie o działalnościgospodarczej,

4'4 wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł na konto Zespołu Szkół Specjalnych

nr 85 Wadium Wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy nr 88 1030 1508 0000 0005 5009 4tt8.
Wvmagania dotvczace wadium
4.4.LZamawiający żąda wniesienia od Wykonawców wadium.

4.4.ŻWadium należy wnieśćprzed upływem składania ofert.
4.4.3 Zamawiający określakwotę wadium w wysokości]. 000,00 zł.

4.4.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a.

pieniądzu,

b'

poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,

z

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c.

gwarancji bankowej,

d.

gwarancji ubezpieczeniowej,

e.

poręczeniu udzielanym przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. J.158, zpoźn.zm').

4.4.5 Wadium wniesione

w

pieniądzu Zamawiający

przechowuje

na rachunku bankowym.

4.4.6

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

z

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

n aj

4.4.7

ko rzystn iejsza, z zastrzeŻen ie m

a

rt. 46

u

st. 4a pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykona

4.4.8

n

ia

u

mowy, jeżeli jego wniesien ia żąda no.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4.4.g

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,

któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4.4.Lo Jeżeli wadium wniesiono W

pieniądzu, Zamawiający zwraca

je

Wraz

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było

ono

przechowywane, pomniejszone

o

koszty prowadzenia rachunku

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4.4.1'L Zamawiający zatrzymuje wadium Wraz

z

odsetkami

W

przypadkach

i na warunkach określonychw art. 46 ust. 4a i 5 pzp.
4.5 kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót w wersji uproszczonej,
4.6 zaświadczenie Wyznaczonego kierownika budowy

z uprawnieniami budowlanymi w

specja lności konstru kcyj no-budowlanej.

5.

Zamawiaiacv nie dopuszcza możliwościskładania ofert cześciowvch:
5.1 ofertę należy złoŻyćw zamkniętej kopercie siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych

Nr 85 w Warszawie 00-L39, ul. Elektoralna L2/74 w terminie najpóźniej do dnia
1-9.06.2015r.

pisania, komputerze
5.2 oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)

do reprezentowania firmy na zewnątrz
od

1.

i

zaciągania zobowiązań

w

wysokości

powiadającej cen ie ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr

Nazwa kryterium

Sposób punktowania

Waga%

Liczba punktów

t

Cena brutto

100

zaproponowana

- (cena najniższa

w ofertach /cena badanej

oferty) x 100 punktów

2.

oferta,
oferty oceniane będą w skali 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie
która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Sławomir Lachowski

-

Kierownik gospodarczy tel/fax: 226Ż0

zssnr85@wp.pl.

9.Otwarcie ofert: nastąpi

w dniu 2Ż czerwca

2015r

o

57 7Ż adres

godz. L0.00

:

Pan

e-mail:

w Zespole

Szkół

Specjalnych Nr 85.
L0.Rozpoczecie prac remontowvch: l-0 lioca 20L5r.

Załączniki:

-przedmiar robót,
-STWiOR,

-projekt umowy.
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