
 

Rybnik, dnia 02.08.2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku 

ul. Orzepowicka 15a 

44-217 Rybnik 

e-mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl 

tel. 32 42 270 81 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie dla osób niepełnosprawnych istniejącego 

pomieszczenia toalety ogólnodostępnej przy  ul. Orzepowickiej 15 w Rybniku 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres prac obejmuje:  

-  wymiana okładzin ścian i podłóg, 

- powiększenie pomieszczenia poprzez usunięcie wewnętrznej ścianki działowej, 

- powiększenie wejściowego otworu drzwiowego wraz z wymianą stolarki, 

- dostosowanie wewnętrznych instalacji do projektowanego układu i wyposażenia 

pomieszczenia,  

- montaż urządzeń sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

- roboty instalacyjno-elektryczne, 

- roboty wodno-kanalizacyjne, 

- montaż urządzeń sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 

- roboty malarskie 

Wykonanie w/w robót nastąpi w oparciu o przedmiar robót który stanowi załącznik do 

zapytania ofertowego. 

 

3. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem robót 

na miejscu (Zespół Szkół nr 3 w Rybniku ul. Orzepowicka 15a) i wykonać na tej podstawie 

ofertę cenową. Błędne naliczenia ilości robót w ofercie nie zwalnia wykonawcy z wykonania 

wszystkich robót. W sprawie terminu dokonania wizji lokalnej Wykonawcy powinni 

kontraktować się z osobą wskazaną do kontaktu w pkt. VI.  

4. Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych 

Wykonawcy. 

5. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

 



 

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  

1. Wykonawca jest zoobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru.  

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 

2019 r. 

3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.  

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 

5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez obie 

strony protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. 

 

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1) cena 100%  

2. W terminie do dnia 13.08.2019 wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 12 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00. 

2. Ofertę należy złożyć:  

a) elektronicznie na adres: dorota.wieczorek@zs3.rybnik.pl, albo 

b) osobiście  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

c) pocztą na adres zamawiającego: 

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku 

ul. Orzepowicka 15a 

44-217 Rybnik 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyn. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Dorota Wieczorek (tel. 32 422 70 81) 

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: 

a) Oświadczenie – załącznik nr 1 

b) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 

c) Formularz ofertowy - załącznik nr 3 

d) Protokół odbioru - załącznik nr 4 

e) Projekt umowy - załącznik nr 5 

f) Przedmiar robót – załącznik nr 6 
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