ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr …………/2015

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p.zm.)

1.

Przedmiot zamówienia / nazwa

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu drzwi w pomieszczeniach na parterze budynku
Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu.
Przedmiot obejmuje:
a. przeniesienie istniejącej zabudowy na korytarzu - drzwi – 1 sztuka (korytarz prawy, hol, parter)
b. demontaż starych drzwi, montaż ościeżnic oraz nowych drzwi – łącznie 12 sztuk.
Rozmiary drzwi:
70 L – 1 sztuka
80 L – 3 sztuki
80 P – 2 sztuki
90 L – 2 sztuki
90 P – 2 sztuki
130 L – 1 sztuka (dzielone)
130 P – 1 sztuka (dzielone)

………………………………………………………………………….
Podstawa – niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawa Zamówień Publicznych oraz
wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu.
Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców, stanowiąc jednocześnie
zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.
Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o
którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z
późniejszymi zmianami).
– kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia – Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Opis przedmiotu:
Skrzydło CPL 1.1 (skrzydło drzwiowe, wewnętrzne, fabrycznie wykończone, kolor – typu dąb milano
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Zastrzeżenie dla drzwi o rozmiarze 130 - kierunek otwierania drzwi dwuskrzydłowych – 1 sztuka Lewe skrzydło
+ prawa dostawka oraz 1 sztuka - Prawe skrzydło + lewa dostawka
Ościeżnica metalowa kątowa duża
Dyble montażowa
Klamka bezpieczna
Szyld na patent
bez wkładki patentowej
Zakres robót budowlanych obejmować będzie:
demontaż istniejących ościeżnic drzwiowych,
wywóz starego skrzydła i ościeżnicy,
montaż ościeżnic i drzwi
obróbka murarska
2.2 Wykonawca wykona również robotę budowlaną polegającą na przeniesieniu istniejących drzwi (zabudowa o wymiarach
szer. 201 * wys. 260, drzwi plastikowe z oszkleniem) w holu szkoły (parter). Przeniesienie obejmuje przesuniecie istniejącej
zabudowy (korytarz prawy, hol, parter) o 8,22 metra (korytarz prawy, hol, parter). Zakres robót budowlanych obejmować
będzie:
demontaż istniejącej zabudowy wraz z ościeżnicą drzwiową oraz elementami drzwi,
montaż ościeżnic i drzwi we wskazanym miejscu
obróbka murarska
2.3 Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi
samodzielnych funkcji technicznych oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów, stosowanych w budownictwie.
2.4 Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz przepisami Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p.zm.).
Wykonawca w ofercie poda numery atestów oraz aprobat.

Kody CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona protokołem odbioru prze obie
strony.
Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach
umownych ( ofercie).
Przepisy związane
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. z 2013 Poz. 1409 z p.zm.)
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Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie w celu dokonania oceny dokumentów i informacji,
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
W organizacji placu budowy i prowadzeniu robót musi być uwzględnione normalne funkcjonowanie gabinetów administracji
oraz sekretariatu.

3.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 29 czerwca 2015 roku do 15 lipca 2015 roku.

4.

Wymagania formalne wobec wykonawców

Wymaganym jest, aby Wykonawca wykazał, że:
Jest uprawniony do składania podpisów w imieniu Wykonawcy (załączy aktualny wypis z KRS lub CEIDG)
Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.

Wytyczne dla wykonawców dot. przygotowania treści oferty

Oferta powinna zawierać poniższe informacje: cenę za wykonanie zamówienia (wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr 1) oraz następujące dokumenty:
Wycenę jednostkową dla wyspecyfikowanych drzwi wraz z robotami budowlanymi
Wymagane atesty, aprobaty.
Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą to wówczas niezbędne jest załączenie
aktualnego wypisu z Centralnego Rejestru Dział. Gospodarczej lub KRS (max 3 mies. od daty wystawienia).

6.

Zasady współpracy, które będą zawarte umowie

Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej, opisującej wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu
ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę/y wymienioną/e w ofercie.
Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.

Proces i kryteria wyboru Wykonawcy

Oferty będą najpierw poddane ocenie formalnej – ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i
doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.
Zamawiający dokona następnie porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100 %

1.

CENA - kryterium cena oferty – 100 % obliczona według wzoru:
Cn / Cb x 100% = ilość punktów
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gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100 %. Wynik będzie traktowany,
jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o niżej ustalone
kryteria określone w niżej przedstawionych informacjach.
Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.

8.

Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać osobę do
kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty prosimy przesyłać do 5 czerwca 2015 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Brandstaettera 6, 61-659
Poznań, woj. wielkopolskie, sekretariat.
Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem (nr faksu 61 820 36 91) lub e-mailem
(sp38poznan@interia.pl) wraz z zeskanowanymi załącznikami i otrzymanie jej w każdej z tych form będzie liczone jako
spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do
dokumentacji przed podpisaniem umowy pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.

9.

Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą - 20 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.
Oferta wybranego wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w
oryginale.
10. Dane Zamawiającego do nadesłania ofert:
Szkoła Podstawowa Nr 38
ul. Romana Brandstaettera 6
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61-659 Poznań
woj. Wielkopolskie
tel. 0-61 820 36 91
faks 0-61 820 36 91.

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela:
Aleksandra Kwiatkowska e-mail: sp38poznan@interia.pl

Z poważaniem

Anna Sobczak
Dyrektor Szkoły
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