
ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR P.ZP.26.1.2022

 na remont kominów na dachu oraz wymiana opierzenia ogniomurów
Przedszkola im. Kubusia Puchatka

w Przechlewie

I. ZAMAWIAJĄCY:

Na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
kwoty 130.00,00 zł” Zamawiający: Przedszkole im. Kubusia Puchatka
os. Juźkowa 14
77-320 Przechlewo
NIP 8431601820
tel. 59 8334451
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania.

Godziny pracy sekretariatu: 
poniedziałek - piątek 7.30-15:30 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remontu kominów na dachu budynku Przedszkola im. Kubusia
Puchatka w Przechlewie, os. Juźkowa 14 oraz wymiana opierzenia na ogniomurach.

1. Zakres rzeczowy robót:
 obróbki dekarskie kominów (opierzenie kominów) -14 szt
 podwyższenie kominów wentylacyjnych – 14 szt
 wymiana i montaż czap kominowych – 14 szt
 demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej 
 konserwacja istniejących czap ogniomurów

Oznaczenie wg wspólnego słownika :
- KODCPV: 45312310-3 – ochrona odgromowa
- KOD CPV – 452610004 – obróbki blacharskie

2. Wizja lokalna:
Na wizję lokalną na obiekcie można umówić się z dyrektorem obiektu - panią Edytą Jasińską
tel. 694 645 446  w godz. 9.00 ÷14.00.

3. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru robót.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 28.11.2022 – 10.12.2022

Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Dodatkowe koszty: po stronie wykonawcy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który

stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć
szczegółowy kosztorys ofertowy.

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z



opisu  przedmiotu  zamówienia,  a  także  koszty  wszystkich  usług  i  dostaw,  bez  których
realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

3. Wykonawca  ponosić  będzie  skutki  błędów  w ofercie  wynikających  z  nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

4. Oferta winna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON
- podpisana czytelnie przez wykonawcę 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być dostarczona  (do wyboru): za pośrednictwem poczty/za pośrednictwem kuriera/
osobiście do sekretariatu przedszkola do dnia  18.11.2022r. do godz.15.00  wraz z załączoną
kserokopią  wypisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  (KRS)  lub  Centralnej  Ewidencji
i Informacji Działalności Gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy
przed datą złożenia oferty i oświadczeniem – zał. Nr 2.

1. Ocena oferty zostanie dokonana w terminie do 21.11.2022r do godz. 15.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent  może  prze  upływem terminu  składania  ofert  może  zmienić  lub  wycofać  swoją

ofertę.
4. Zamawiający  poprawi  w  ofercie  oczywiste  omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

www.przedszkole.przechlewo.pl w BIP Zamówienia Publiczne.

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający  dokona oceny ważnych  ofert  na  podstawie  następujących  kryteriów:  cena
brutto – 100%

2. Kryterium  ceny  będzie  oceniane  na  podstawie  ceny  brutto,  podanej  w  formularzu
ofertowym              i przeliczone według wzoru:

C= najniższa Cena/Cena badanej oferty x 100

 Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej: www.przedszkole.przechlewo.pl w BIP Zamówienia publiczne.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola Pani Edyta jasińska po numerem telefonu 
59 83 34451 

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 1
Wzór oświadczenia – załącznik Nr 2

Dyrektor
                                                          Przedszkola im. Kubusia Puchatka

                                                                                         w Przechlewie

http://www.przedszkole.przechlewo.pl/
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