ZSO.26.6.2018

Bobowa, dn. 02.11.2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
38-350 Bobowa, ul Długoszowskich 1
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej - ofertowej dot. zadania pn.:

Remont instalacji centralnego ogrzewania i odcinka instalacji wodno - kanalizacyjnej
w części obiektu szkolnego – sala gimnastyczna z zapleczem sportowym oraz
przylegającym korytarzem i szatnią”.
I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1. Propozycja cenowa - oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej
w następujący sposób: „Propozycja cenowa - oferta dotycząca remontu instalacji
centralnego ogrzewania i odcinka instalacji wodno - kanalizacyjnej w części obiektu
szkolnego – sala gimnastyczna z zapleczem sportowym oraz przylegającym
korytarzem i szatnią”, złożona w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bobowej, pok. 3;
2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
3. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką;
4. Ma obejmować całość zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
II. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie warunków wymaganych w postępowaniu:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2;
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.
3. Określenie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokumentów w przedmiotowym
postępowaniu:
a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – załącznik nr 1.
4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej - ofertowej:
a) przyjęte w postępowaniu rozliczenie zamówienia: wynagrodzenie ryczałtowe,
b) Wykonawca podaje w formularzu ofertowym całkowitą wartość robót określoną w oparciu
o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki określone we wzorze umowy,
c) cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania,
d) załączony do przedmiotowego zadania opis przedmiotu zamówienia - opis robót
winien być traktowane jako materiał pomocniczy, dlatego Wykonawca powinien
je samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie
samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji z dokumentacji technicznej,
zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny
za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania. W przypadku pominięcia
w kalkulacji ceny - ofertowej pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów,
wynikających z dokumentacji technicznej, czy tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uzna,
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że cena przedstawiona przez Wykonawcę, obejmuje te roboty, czynności lub materiały
i zostaną one zrealizowane w ramach tej ceny.
Zamawiający informuje, iż na etapie składania propozycji cenowych - ofert nie jest wymagana
szczegółowa kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys ofertowy wraz z ewentualną kalkulacją
innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy pozostawili w swych
bazach kosztorysowych kalkulację kosztów w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych
rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej.
Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu
rzeczowo – kosztowego w razie wystąpienia takiej potrzeby.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
(zgodnie z ewentualną dyspozycją Zamawiającego) przed podpisaniem umowy wykonawczej
do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.
5. Wybór propozycji cenowej (oferty):
a) przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
CENA – 100 %,
b) zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spełniającej wszystkie postawione
przez niego wymagania w oparciu o kryterium określone powyżej,
c) oferty niekompletne tj. nie zawierające dokumentów określonych w pkt 3 nie będą
rozpatrywane w przedmiotowym postępowaniu,
d) o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich uczestników
postępowania.
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
a) propozycję cenową - ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.11.2018 r. do godziny 9:00,
w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Długoszowskich 1, 38350 Bobowa, pok. nr 3 (sekretariat szkoły),
b) otwarcie oraz odczytanie propozycji cenowych - ofert odbędzie się w tym samym
dniu o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących,
ul. Długoszowskich 1, 38-350 Bobowa, pok. nr 4 (gabinet dyrektora szkoły).
7. Propozycja cenowa - oferta złożona do Zamawiającego po terminie określonym w pkt 6
nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
Urszula Jabłońska - dyrektor szkoły, tel. 18 3514009
9. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Załączniki:
1) Formularz ofertowy - propozycja cenowa,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3) Wzór umowy,
4) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Uwaga:
Zamawiający informuje iż płatność nastąpi jednorazowo na podstawie zatwierdzonego przez
niego protokołu końcowego odbioru robót.
podpisał
Urszula Jabłońska - dyrektor szkoły
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