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Zespół Szkół w Pieszczu                                                                          Pieszcz, dnia 08.10.2015 r. 
Pieszcz 46; 
76-113 Postomino 
NIP 499-04-15-646 
tel/fax 598108696 
tel. 511783966 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 
( dotyczy wykonania robót remontowych posadzek w salach 19, 20 i 21 ) 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół w Pieszczu 
Pieszcz 46; 76-113 Postomino 
NIP: 499-04-15-646, REGON: 331409224 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu robót remontowych posadzek w 

salach 19, 20 i 21 w budynku Zespołu Szkół w Pieszczu 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych posadzek w salach 19,20,21 w 
budynku Zespołu Szkół w Pieszczu, Pieszcz 46 i obejmuje:  
a). zerwanie istniejącej posadzki z wykładziny PCV z oczyszczeniem podłoża, 
b). wykonanie wylewki samopoziomującej grubości 5 mm, 
c). wykonanie posadzki z wykładziny PCV homogenicznej, klasa ścieralności T, klasa użytkowania 34/43, 
warstwa ścieralności 2mm, 
d). wywiezienie gruzu i odpadów. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2015 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres oferenta, 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 

 wartość oferty netto i brutto, 

 termin ważności oferty, 
Ponadto oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia,  

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

  podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki 
płatności, możliwe do uzyskania upusty kosztorys ofertowy itp. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@zspieszcz.edu.pl , faksem na nr: 59 810 86 96,  pocztą, kurierem lub też dostarczona 
osobiście na  adres: Pieszcz 46; 76-113 Postomino do dnia 19 października 2015 r. wraz z załączoną 
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  20 października 2015, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zespołu Szkół w Pieszczu oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.zspieszcz.edu.pl w zakładce BIP 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

http://www.zspieszcz.edu.pl/
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4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zspieszcz.pl 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 50% 
 2 - Jakość materiałów 50% 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.zspieszcz.edu.pl 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Wojtaś pod numerem telefonu 59 810 86 96 lub 511783966 
oraz adresem email: sekretariat@zspieszcz.edu.pl 

 
 

http://www.zspieszcz.edu.pl/

