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ZAPYTANIE OFERTOWE 

W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr DA.252.6.2018 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 

zaprasza 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

Remont holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży 

Informacje o zamówieniu: 

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

- Przedmiotem zamówienia jest remont holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                    

w Chełmży (naprawa przyczyn i skutków zalania). Szczegółowy zakres prac przedstawia 

przedmiar robót (zał. nr 2) 

- Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót, 

wykonania niezbędnych dodatkowych pomiarów, ustalenia szczegółowych warunków 

związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania 

dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.  

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Dyrektorem – Katarzyna 

Komakowska, tel. 56/ 675 24 19 pod rygorem odrzucenia oferty.  

- Wszystkie prace zostaną wykonane z materiałów wykonawcy, których koszt należy 

uwzględnić w składanej ofercie.  

- Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania i zabezpieczenia miejsca robót.  

- Przed zgłoszeniem prac do odbioru należy uporządkować miejsce po robotach 

budowlanych i wywieźć wszystkie elementy rozbiórkowe z placu budowy. 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: zamawiający 

nie precyzuje warunków udziału. 

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena  

5. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny ofert: cena – 100%  

6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:  
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W kryterium cena oferty: Cena oferty (C) – oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma 

max. liczbę 100 pkt. x waga kryterium (100 %). Oferty następne będą oceniane na 

zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru: 

C = (Cmin / Cb) x 100 x 100 % 

gdzie: 

C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za kryterium „cena oferty” 

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cb – cena badanej oferty 

100 – współczynnik stały 

100% - waga procentowa kryterium  

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

7. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2018 r. 

8. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz oferty (zał. nr 1), 

kosztorys ofertowy. 

9. Termin składania ofert: do 21 sierpnia 2018 r. do godz. 9.00 

10. Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. gen. J. Hallera 

23, 87-140 Chełmża 

11. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Katarzyna Komakowska                                     

(w dni powszednie w godzinach 9:00 – 14:00), tel. 56/ 675 24 19  

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył 

ofertę najkorzystniejszą.  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy: 

a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację 

zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

b) nie złożono żadnej ważnej oferty. 

 

Zamawiający odrzuci bez rozpoznania oferty firm, których przedstawiciele nie wzięli udziału 

w wizji lokalnej w ZSP w Chełmży.  

 

Ofertę należy złożyć: 

- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: Oferta na zamówienie realizowane w trybie 

analizy rynku na zadanie pn.: Remont holu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                                     

w Chełmży. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby. 
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W załączeniu: 

1. formularz oferty (zał. nr 1) 

2. przedmiar robót (zał. nr 2) 

3. wzór umowy (zał. nr 3) 

 

Opracował: Karolina Kuziemkowska – Zalewska, Referent, 10.08.2018 r. 

 

 

 

Zatwierdził: Katarzyna Komakowska, Dyrektor, 10.08.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


