
Gmina Mińsk Mazowiecki 
ul. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP 8222146576 Mińsk Mazowiecki, dnia 10.07.2019 r. 

RI.271.3.39.2019 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do 

złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja szatni Szkoły 

Podstawowej w Janowie" 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie prac modernizacyjnych w 

pomieszczeniach szatni w Szkole Podstawowej przy ul. Strażackiej 18 w 

miejscowości Janów, gmina Mińsk Mazowiecki. 

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania w ramach zadania: 

Lp. Wyszczególnienie prac JM ILOSC 

Zabudowy rur OSB 

1. Wykonanie zabudowy rur poziomych pod sufitem w 
technologii osb ł2mm na legaracb drewnianych, bądź 
metalowych i szpilkach kotwionych do stropu 

m2 61,39 

2. Wykonanie zabudowy rur poziomych nad posadzką pod 
grzejnikami w technologii osb ł2mm na legaracb 
drewnianych 

m2 10,43 

'S 

j . Montaż parapetu poziomego post forming 38mm szer. 40 
cm na zabudowach pod grzejnikami m 13,90 

4. Wykonanie zabudowy rur pionowych w technologii osb 12 
mm na legaracb drewnianych m2 2,30 

5. Wykonanie rewizji pcv do zaworów, nawiewów, 
odpowietrzników, puszek itp. kpi. 10,00 

G K na zabudowy OSB 

6. Pokrycie wszystkich zabudów płytami GK, narożniki, 
szpachlowanie, szlifowanie, malowanie dwukrotne na 
biało farbami szorowałnymi 

m2 74,12 



ściany 

7. Szlifowanie starych farb, skuwanie odstających tynków, 
gruntowanie, uzupełnianie tynków zgrubnych Golbond, 
gruntowanie nowych tynków (bez gładzi) 

m2 213,15 

8. Dwukrotne malowanie ścian farbami szorowałnymi, lub 
lamperią olejną w jasnych odcieniach m2 213,15 

Posadzki 

9. Wykonanie cokołów wyoblonych sika repair 30F na 
wysokość 10 cm zbrojenie co 25 cm m 92,40 

10. Malowanie epoksydem cokołów SlKAfloor 264 m 92,40 
11. Szlifowanie posadzek, odtłuszczanie, uzupełnianie 

betonem odstających elementów. Wylanie fragmentów m2 115,52 

12. Gruntowanie epoksydowe SlKAfloor 163, wylewka 
epoksydowa3mm z zalewaniem fug SlKAfloor 264 w 
kolorze R A L 7032, 7035 lub innym z palety SIKA 

m2 115,52 

3. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się 

dokonanie oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by 

zawarto w cenie oferty wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania 

przedmiotu zapytania ofertowego. 

4. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować do Dyrektora 

szkoły- nr teł. 25 759 26 44 

II. Gwarancja: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy 

na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u) 

powiadomienia przez Zamawiającego. 



III. Zasady sporządzania oferty: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać ceny za każdy element osobno oraz 

razem za całość (netto i brutto) wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego 

zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, 

określonego przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

3. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego 

leżą po stronie Oferenta. 

IV. Wymagania w stosunku do Wykonawcy: 

a) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia 

b) Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do 

realizacji przedmiotu zamówienia 

c) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia do Oferty Wykonawcy 

stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 

załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

V. Inne wymagania: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień 

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, hez przeprowadzenia ich ponownej 

oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie 

Zapytania ofertowego. 



VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 sierpnia 2019 r. 

VII. Warunki płatności: 

1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po 

protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag). 

2. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na 

fakturze, w terminie 21 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

VIII. Termin związania ofertą: 

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

IX. Kryterium oceny ofert: 100% cena 

X. Termin i miejsce składania ofert: 

Do 15 lipca 2019 r. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk mazowiecki, sekretariat pok. 102, 

fax. 25 756 25 50 lub na adres Email: inwestycjefaiminskmazowiecki.pl 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Wzór oferty 

2. Wzór umowy 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja 
Lipińska- referent ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 22 

http://wiecki.pl

