
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach
ul. 1 Maja 101a, 44-341 Gołkowice
tel. 032 472 76 44
e-mail: zsgolkowice@op.pl   

2. Termin składania ofert: do 24.02.2020 r. do godz. 1200  

3. Miejsce składania ofert:
Szkoła Podstawowa im. Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach
ul. 1 Maja 101a, 44-341 Gołkowice

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach
Adres obiektu: 44-341 Gołkowice ul. 1 Maja 101a, obiekt zlokalizowany na działce nr 1474/180.
Specyfikacja szczegółowa:

– Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
– Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
– Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej
5. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  do 10.04.2020r.
6. Kryterium wyboru oferty.
• Cena 90% 
• Gwarancja 10%
7. Forma  składania ofert: e-mail: zsgolkowice@op.pl   

osobiście - ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na zadania pn: 
„Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach”

 Nie otwierać przed  24.02.2020 r.  do godz. 1200

8. Dodatkowe informacje:
• Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil

działalności  odpowiada  przedmiotowi  zamówienia,  lub  osoby fizyczne  posiadające  odpowiednie
uprawnienia budowlane.

• Z uwagi na hałas, roboty związane z demontażem istniejącego pokrycia, wzmocnieniem konstrukcji
dachu,  oraz  roboty  transportowe  materiałów  na  dach  muszą  być  prowadzone  poza  godzinami
lekcyjnymi.

• Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
• Do oferty należy dołączyć:

- Formularz oferty – załącznik nr 1
- Wzór umowy - załącznik nr 2
- Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3
- Przedmiar robót – załącznik nr 4

• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
• Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  postępowania  o  udzieleniu  zamówienia,  bez

podania przyczyn, na każdym jego etapie.
• Informacje  szczegółowe  na  temat  zamówienia  dostępne  są  w  w  Referacie  Inwestycji  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 22 na piętrze, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65
wew. 23

• O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  i  terminie  podpisania  umowy  Zamawiający  zawiadomi
telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
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