Białystok dn. 09.04.2018
Nasz znak: SP29.26.2.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku
Reprezentowana przez Panią Dyrektor Elżbietę Rogowską
15-720 Białystok, ul. Promienna 13a
tel. 85 652 60 90 , fax: 85 651-63-06
strona internetowa: www.sp29bialystok.pl
adres poczty elektronicznej: ksiegowoscsp29@interia.pl
zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym
szkoły na podstawie Zarządzenia Nr 7/2014 z dn. 30.04.2014 r. oraz Zarządzenia Nr 1/2017 Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Synów Pułku, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt 8 na:
remont nawierzchni wjazdów i chodnika na posesji Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Synów Pułku
przy ulicy Promiennej 13a w Białymstoku

I.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

remont nawierzchni wjazdów i chodnika na posesji Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Synów Pułku przy
ulicy Promiennej 13a w Białymstoku

2. Zakres prac:
2.1.Roboty przygotowawcze:
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika
Rozebranie płyt betonowych o gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej
Rozebranie obrzeży trawników o wymiarach 6 x20 cm na podsypce piaskowej
Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych oraz wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki.
2.2 Podbudowa
Roboty ziemne – wykonanie mechaniczne koryta gł. 10 cm w gruncie na całej wskazanej powierzchni
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane ręcznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,
Podbudowy z gruntu stabilizowanego powierzchniowo cementem, warstwa podbudowy gr. 10 cm
Materiały do w/w robót

2.3 Układanie obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Wykonanie obrzeża betonowego o wym. 30cm x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej
Położenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce piaskowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo –
piaskowej
Materiały do w/w robót
Dostawa i montaż nowej bramy przesuwnej otwieranej ręcznie – szt. 1
Dostawa i montaż nowej bramy dwuskrzydłowej otwieranej ręcznie – szt.1
Powierzchnia całkowita podlegająca wymianie wynosi 515 m2
Całkowita długość obrzeży wynosi 32 m
Całkowita długość krawężników wynosi 132 m

II.
1.
2.

3.

Miejsce montażu: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku przy ul. Promiennej 13a.
Wszystkie roboty i elementy ujęte w opisie planowanych działań należy wykonać zgodnie
z normami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Stosować materiały
posiadające certyfikaty, aprobaty ITB i pozytywne oceny PZH.
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane podlegają certyfikacji – muszą posiadać
certyfikaty na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności, bądź deklarację zgodności z Polska
Normą lub aprobata techniczną.
III.

1.

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Teren objęty przedmiotem zapytania ofertowego znajduje się przy ul. Promiennej 13a
w Białymstoku. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu i jego otoczenia.
Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesienie Wykonawca.
2. O udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
e) na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji;
3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania wszelkich prac pomocniczych
i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego,
w tym:
a) zorganizowania oraz należytego zabezpieczenia miejsca realizacji zadania wraz
z zapleczem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie
obiektu i w jego obrębie przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić właściwe warunki
BHP, ochrony zdrowia i p.poż przy wykonywaniu robót budowlanych,
b) utrzymywania miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód,
usuwania na bieżąco zbędnych elementów z demontażu, materiałów, odpadów, śmieci,
urządzeń prowizorycznych, które nie są już potrzebne natychmiastowego usuwania
wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

IV.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do dnia 29 czerwca 2018 roku.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania, musi być wyrażona w złotych polskich
netto i brutto cyfrowo z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego oraz należy dołączyć kosztorys przedmiotu
prac.
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy wraz z kosztorysem oraz oświadczenie – załącznik
Nr 2
Oferta powinna być napisana w języku polskim, wypełniona i parafowana w całości oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Szkoły Podstawowej
Nr
29 im. Synów Pułku ul. Promienna 13a, 15-720 Białystok wraz z oznaczeniem „Oferta na
wykonanie remontu nawierzchni wjazdów i chodnika na posesji Szkoły Podstawowej Nr 29 im.
Synów Pułku ”
Termin składania ofert upływa dnia 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00, oferty należy składać w
sekretariacie szkoły.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15 w sekretariacie szkoły
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o
miejscu i terminie podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA O CENĘ
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie – załącznik nr 2

