Juchnowiec Górny, dn.18.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: remont sali z przeznaczeniem na salkę integracji
sensorycznej dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w
Juchnowcu Górnym, zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 tys. euro, nie podlega
przepisom Prawa zamówień publicznych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Remont salki integracji sensorycznej (przedszkole) : wys. 3,18m; dł. 5,60m; szer. 5,80m
zakres prac:
- wyburzenie ścianki działowej
- likwidacja instalacji na wyburzanej ściance i przeniesienie jej elementów w inne
odpowiednie miejsce (ustalone z dyrekcją)
- wymiana lam oświetleniowych na LED-owe z zachowaniem norm oświetlenia
- naprawa (mocowanie ) oprzyrządowania elektrycznego
- wymiana kratek wentylacyjnych po sprawdzeniu drożności przewodów i ich ewentualnym
udrożnieniu
- gruntowanie całości ścian i sufitów,
- szpachlowanie ścian i sufitów
-położenie tynku mozaikowego na wysokość 2,5m
- malowanie ścianki powyżej i sufitów na biało (co najmniej dwukrotne)
- położenie drewnianych narożników pionowych na wysokość drzwi
-zdjęcie starej wykładziny
wyrównanie posadzki, uzupełnienie ubytków w posadzce z wyrównaniem pod nową
wykładzinę
-położenie wykładziny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o średnim i dużym
natężeniu ruchu - do powierzchni użytkowych, wykonanej ze 100% poliamidu, certyfikowanej jako
trudnopalna klasy CFL-S1. Wysokość runa 2,6 mm. Musi posiadać atesty wymagane w placówkach
oświatowych
-położenie listew przypodłogowych
-instalacja rolet do dwóch okien

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 2
nieprzekraczalny termin ze względów organizacyjnych)

listopada

2020r..

(ostateczny,

WARUNKI GWARANCJI: gwarancja na wykonane prace remontowe 24 miesiące od
momentu odbioru prac.
INNE POSTANOWIENIA: Wykonawca jest zobowiązany do:
-odpowiedniego zabezpieczenia obszaru remontu (pod względem bezpieczeństwa i higieny);
-cena zawierać musi koszty usunięcia i wywiezienia odpadów poremontowych;
-przeprowadzenia wizji lokalnej;
-wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami dla placówek oświatowych;
-uzgodnienia z Zamawiającym kolorów ścian, wykładziny;
-Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty materiałów i robocizny;
-posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osoby przewidziane do
udziału w realizacji remontu muszą być odpowiednio przeszkolone i muszą posiadać
badania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo całkowitej rezygnacji z realizacji przedmiotu
zamówienia bez podania przyczyn.
Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie
przysługują środki odwoławcze.
Osoba do kontaktu: dyrektor Barbara Klimaszewska tel. 85 7196 678
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Salka sensoryczna w Zespole Szkół
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 2020”. Zaoferowana cena musi zawierać
wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i nie będzie podlegać podwyższeniu.
TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do 30 września 2020r. do godziny 12.00 w sekretariacie
szkoły. Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze Wykonawcy do 2 października 2020r.

FORMULARZ OFERTY:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: : remont sali z przeznaczeniem na salkę integracji
sensorycznej dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w
Juchnowcu Górnym, zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 tys. euro, nie podlega
przepisom Prawa zamówień publicznych
Nazwa:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Adres
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......................
.......................................................................................................................................................
NIP ……………………………………………. REGON …………………………………….
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE oferuję realizację przedmiotu zamówienia:
Remont salki integracji sensorycznej (przedszkole) : wys. 3,18m; dł. 5,60m; szer. 5,80m

Całość zamówienia za:
…………………………........................... ……….zł netto plus ………………% podatek
VAT tj………………………………………………………………………….zł brutto
(słownie …………………………………………………………………………….zł brutto).

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony
danych osobowych (załącznik 2).
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część
oferty są:
- Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (podpisana)
- …………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………..

………………………. dnia ………………

Miejscowość i data

………………………………....................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załączni k n r 2
K lau zu la informacyjna d la Wy konawców dotycząca och rony
danych osobowych :
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w
Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec dalej zwany „Administratorem”.

1.2 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski,
mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
tel: 504976690

1.3 Administrator informuje, iż:
Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
2018r. z późn zm.) oraz w celu zawarcia i realizacji umów.
1.4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
art. 6 ust. 1 lit. b, c lub e RODO1 w zw. z: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018r. z późn. zm)
1.5 Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
1) podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;

1

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające)
3) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1.6 Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa lub do czasu zrealizowania umowy
1.7 Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
3) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze
względu na Państwa szczególną sytuację;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania
Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
5) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego
siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
1.8 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Zapoznałem się :

……………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………
podpis Oferenta

Wzór UMOWA
zawarta w dniu …………………………..r. w Juchnowcu Górnym pomiędzy:

1. Zespołem Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5
reprezentowanym przez Panią Barbarę Klimaszewską – Dyrektora Zespołu Szkół, zwanym
dalej „Zamawiającym”
a
2. ……………………………………………..zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1
Przedmiot umowy

Remont salki integracji sensorycznej (przedszkole) : wys. 3,18m; dł. 5,60m; szer. 5,80m
zakres prac:
- wyburzenie ścianki działowej
- likwidacja instalacji na wyburzanej ściance i przeniesienie jej elementów w inne
odpowiednie miejsce (ustalone z dyrekcją)
- wymiana lam oświetleniowych na LED-owe z zachowaniem norm oświetlenia
- naprawa (mocowanie ) oprzyrządowania elektrycznego
- wymiana kratek wentylacyjnych po sprawdzeniu drożności przewodów i ich ewentualnym
udrożnieniu
- gruntowanie całości ścian i sufitów,
- szpachlowanie ścian i sufitów
-położenie tynku mozaikowego na wysokość 2,5m
- malowanie ścianki powyżej i sufitów na biało (co najmniej dwukrotne)
- położenie drewnianych narożników pionowych na wysokość drzwi
-zdjęcie starej wykładziny
wyrównanie posadzki, uzupełnienie ubytków w posadzce z wyrównaniem pod nową
wykładzinę
-położenie wykładziny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej o średnim i dużym
natężeniu ruchu - do powierzchni użytkowych, wykonanej ze 100% poliamidu, certyfikowanej jako

trudnopalna klasy CFL-S1. Wysokość runa 2,6 mm. Musi posiadać atesty wymagane w placówkach
oświatowych
-położenie listew przypodłogowych
-instalacja rolet do dwóch okien

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na -3.10.2020r.
2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy – 2.11.2020r.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie prac wymienionych w § 1 na kwotę
netto
…………………………………………
zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………zł
netto
brutto…………………………………………………………………….zł
(słownie: …………………………………………………………………………..zł brutto )
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty materiałowe oraz robociznę.
3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktury VAT. Podstawą
do jej wystawienia będzie potwierdzony przez strony umowy protokół odbioru przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dokona przelewu zafakturowanej kwoty w ciągu 14 dni od daty wpływu prawidłowo
wystawionej faktury.
§4
Obowiązki i zadania Wykonawcy:

1.

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami niniejszej umowy.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne
urządzenia oraz przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz
usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy lub
może być logicznie z nich wywnioskowane.

2.

Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem
umowy, w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego.

3.

Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.

4.
5.
6.

Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót
uporządkowanie i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.
Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego montażu lub użytku muszą być
wywożone z terenu remontu na bieżąco na miejskie wysypisko śmieci, na koszt
Wykonawcy.

§5

Obowiązki Zamawiającego
1.
2.
3.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody, światła, energii oraz miejsce
na lokalizację pomieszczenia socjalnego na okres realizacji robót.
Zapewni odbiór robót wykonanych w terminach określonych w umowie.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 14 dni od ich
przedstawienia.
§6

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane po wcześniejszych ustaleniach na podstawie
protokołów konieczności podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron. Naliczenie
wartości prac dodatkowych będzie dokonywane w oparciu o kosztorys dodatkowych, koniecznych
prac.

§7
Wady i usterki
Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia wad i usterek po zgłoszeniu przez
Zamawiającego w terminie 14 dni.
2.
Strony uzgadniają, że w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę, Zamawiający jest
uprawniony do zastępczego usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
1.

§8
Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto,
c) za każdy dzień opóźnienia od końcowego terminu Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu 0,5% wartości umownej brutto tytułem kary.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:
a)

w przypadku zwłoki w opłacaniu faktur – zgodnie z obowiązującymi przepisami

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi
odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić swych roszczeń do pełnej wysokości faktycznie poniesionych
strat.
5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania całości lub części wynagrodzenia do czasu nadrobienia
zaległości terminowych.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.
5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w związku
z prowadzonymi przez niego pracami, do dnia oddania przedmiotu umowy na podstawie
pisemnego protokołu odbioru.
Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie są sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i
dwóch dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

