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Nazwajednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Zespoł Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Staroniwska 55

35_101 Rzeszów tel. 17 748 24 50 e-mail sekretariat@zszp4.resman.pl zaprasza do złożęnta

ofert na: ,,Wykonanie rocznych przeglądow stanu technicznego w budynku Szkoły

Podstawowej Nr 14 i Publicznego Przedszkola Nr 10 ul. Staroniwska 45 w Zespo|e Szkolno-

Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55." Przegląd roczny powinien być

wykonany zgodnie zart.6ż ust. 1 pkt. 1 a i pkt 1 b Ustawy Prawo Budowlane (Dz,U z202I

poz,282)
Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakręs przeglądu rocznego obejmuje sprawdzenie stanu technicznego budynków zgodnie

z art, 6ż ust. 1, pkt 1 a i pkt 1 b Ustawy Prawo Budowlane tj.:

_ sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy

atlnosferyczne i niszczące dziŃania czynników występujących podczas uzytkowania obiektu,

- sprawdzenie stanu technicznego instalacji i utządzeń służących ochronie środowiska z

wyłączeniem sprawdzania stanu technicznego instalacji gazowych oraz przęwodów kominowych

( dymnych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz z vłyłączeniem badania instalacji elektrycznej i

piorunochronnej. Podczas kontroli szczególnym sprawdzeniem naleĄ objąó na|eży objąć stan

techniczny;

_ warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych ( filary, gzymsy, aĘki, słupy ) oraz

balustrad,

- fundamenty

-izolacje pionowe i poziome

- ścian działowych, konstrukcyjnych, nośnych

- schody,

- stropów,

- konstrukcja dachu

- wieńce,



- podciągi

- tarasy, loggie, ba|kony

- stolarki okiennej, drzwiowej,

-parapety,

- podjazd dla osób niepełnosprawnyclr,

- urządzenia zalnocowane do ścian i dachu

- pokrycie dachowe i elementy odwodnienia,

- ur ządzenia stan ow i ące zab ezpieczen ie przeci wpozarowe budynku

- urządzenia słuzące ochronie środowiska

2. Warunki realizacji zamówienia

Do niniejszego zapytania ofertowęgo mogą przystąpić jedynie wykonawcy posiadający niezbędną

wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje do realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie

kwalifikacje oraz przęszkolenia i uprawnienia wynagane przepisami prawa ( w szczególności

przepisami BHP.)

Wykonawca powinien byó wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

potwierdzone zaświadczeniem wydanym przeztę izbę z określonym w nim terminem ważności.

W celu potwierdzenia niniejszego warunki Wykonawca winien załączyc kopię stosownych uprawień

oraz zaświadczęń, Osoby przeprowadzające przegląd są odpowiedzialne za zgodnośc i prawidłowość

przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy i rozporządzeniami w tym zakresie.

3. Okres gwarancji: 12 miesięcy

4.Miejsce i termin składania ofert:

Oferlę należy dostarczyć wjeden zponiżęj określonych sposobów:

- drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@zszp4.resman.pl

- drogą listowną na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul Staroniwska 55,

35-101 Rzeszów osobiście w kancelarii Zespołu z dopiskiem ,,Wykonanie rocznych przeglądu

stanu technicznego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 i Publicznego Przedszkola Nr 10

ul. Staroniwska 45 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwsk a 55."

Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego,niezależnie od wybranej przez wykonawcę,

wymienionej wyżej formy składania upływa dnia 30.04.202l o godz. 15:00. Decyduje data

faktycznego wpływulzłożęnia oferty do zamawiającego. Oferty, które wpłyną

po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone.

Oferent możęprzed upływem terminu składania ofeń zmienić lub wycofaó swoją ofertę pod

warunkiem, że zamawiający otrzymapisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub



5. Termin wykonania zamówienia: Zamowienie będzie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych

od dnia następnego po podpisaniu umowy i zakończy się protokołamt zprzeglądu oddzielnie

dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 ul. Staroniwska 55 oraz budynku Przedszkola

Publicznego Nr 10 ul. Staroniwska 45 w ZSZP4 w Rzeszowie.

6. Opis sposobu przygotowania oferĘ

a) Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim

b) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi byó podana w PLN cyfrowo i

słownie. Wykonawca towaru lub usługi kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczania

do niej podatku VAT naleznego do tego towaru lub usługi. Wykonawca podając w ofercie

cenę (cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami podatku VAT
obowiązuj ącymi w dacie sporz ądzenia oferty.

c ) Cena podana w ofercie jest ceną stałą, obowiązującąw całym okresie realizacji przedmiotu

zamówienia i nie podlegajakimkolwiek zamianomprzez okres trwania umowy.

d). Cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na|eży przedstawić w formularzu

Oferty stanowiącej załącznikNr 1 do zapytaniaofertowego.

e) Termin płatności za dostawy realizowane na podstawie stosownej umowy dostawy:

do 14 dni po wykonaniu dostawy i doręczeniu faktury VAT.

7. Opis kryterium oceny oferto ich znaczenie i sposób oceny

Zamawiający oceni i porówna oferty, które:

-zostanązłożonęplzęz Wykonawców w terminie wyznaczonym w zapytanil ofertowym,

-spełnią wymogi formalne,

- nie zostaną odrzucone

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczęnię kryterium w (%)

1 Cęna l00

W toku dokonywania badania i

Wykonawcę wyjaśnień

Sporządził *:

oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez

treści złożonej przez niego ofert.
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* doty czy ty| ko egzemplarza, ktory zaw arty jest w dokumentacj i j ednostki

8. Załącznikiz

ł Formularz ofertowy zał. Nr l ,

* Wzór umowy zaŁ,Nr 2


