
Rozeznanie rynku 
 

Na wykonanie prac remontowych okien. 

 

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie zaprasza do złożenia oferty na 

renowację okien drewnianych. 

 

I. Zamawiający: 

 

     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. St. Konarskiego, 28-300 Jędrzejów,                                     

    ul. Przypkowskiego 49. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i zasady postępowania: 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie  zaproszenia do składania ofert.  

2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018, poz. 1986 tekst jedn. z późn. zm.).  

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert.  

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1.Rodzaj zamówienia 

 

Roboty budowlane 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest renowacja – remont okien drewnianych w budynku szkoły 

w zakresie i na zasadach określonych poniżej. 

Adres robót: Jędrzejów, ul. Przypkowskiego 49. Przedmiar  robót ma charakter informacyjny. 

Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami po 

dokonaniu wizji lokalnej zobowiązany jest do ustalenia zakresu robót niezbędnych do 

osiągnięcia rezultatu.   

Jednym z najistotniejszych etapów renowacji okien jest odpowiednie przygotowanie 

powierzchni do malowania, odtłuszczenie ram prawidłowe wyschnięcie w sposób naturalny, 

oraz dokładny przegląd  drewnianych elementów i poprzednich powłok malarskich. Usunięcie 

starych powłok, zabezpieczenie wszelkich rysów i ubytków w drewnie poprzez  

przeszlifowanie, aż do uzyskania wyrównanej powierzchni i zabezpieczenie elementów 

drewna odpowiednim impregnatem. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Winien 

również zabezpieczyć teren prowadzonych robót, zaś organizacja i koordynacja w zakresie 

BHP, ppoż itp. winny być realizowane w oparciu o aktualne normy i przepisy.  Realizowany 

remont będzie prowadzony w funkcjonującym obiekcie, zatem koniecznym będzie 

ograniczenie przez Wykonawcę do minimum niedogodności związanych z realizacją zakresu 

robót oraz umożliwienie ciągłości pracy i nauki. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 



zabezpieczenie pomieszczeń w taki sposób, aby kurz i pył nie przedostawał się do 

pomieszczeń sąsiednich. Wykonawca, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie 

materiały będą użyte do wykonania renowacji.  Jakość materiałów,  musi być zgodna z 

wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania.  

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu. Orientacyjny przedmiar robót to ponad 500 m2. Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego 

do osiągnięcia rezultatu i 

dokonania ewentualnych uzupełnień w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zaleca się, aby 

Wykonawca zapoznał się dokładnie z dokumentacją, dokonał wizji lokalnej, i uzyskał 

potrzebne informacje, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i 

ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia 

oferty i podpisania umowy na roboty budowlane. Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z zakresem robót związanych z 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca  przygotuje Zamawiającemu protokoły do odbioru 

końcowego robót. Zamawiający  dopuszcza możliwość częściowego odbioru robót z 

możliwością fakturowania i częściowej zapłaty. Wymagany termin rękojmi na wykonane 

usługi wynosi 60 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia na okres minimum 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować 

wydłużenie okresu gwarancji.  

 

IV. Wymagania 

1. Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

2. Wykonawca znajduje się w kondycji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do realizacji 

zamówienia. 

 

1.Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem ustala się na okres  

od dnia  zawarcia umowy o wykonanie zamówienia do 30.06.2019r. 

2.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Nazwa kryterium Waga (%) 

Cena za 1m2 

Materiał podstawowy-emalia wskazana przez 

wykonawcę będzie stanowiła kryterium do 

porównania. 

 

100 

 

3. Miejsce i termin składania ofert 

Sekretariat Zamawiającego: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. St. Konarskiego, 28-300 Jędrzejów,                                     

 ul. Przypkowskiego 49. 

 

Termin składania ofert do dnia: 18.03.2019r., do godz. 15.00 



Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

„Remont okien w budynku Szkoły” 

Nie otwierać przed 18.03.2019r. godz. 15.00 

V. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. Do oferty należy załączyć: 

 Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

1. Zamawiający uprawniony jest do wezwania  wykonawcy do złożenia brakujących 

dokumentów albo do wezwania do złożenia wyjaśnień co do treści oferty i oferowanej ceny. 

Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia oferty wykonawcy, który nie uzupełnił 

dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.   

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania bez wyboru ofert. 

Oferty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone bez 

otwierania. 

 

Osoba do kontaktu: 

Małgorzata Wojtasik- Dyrektor, tel./fax 41 386 -22-11, e-mail: 

poczta@zsp1.jedrzejow.com.pl 

 

Dyrektor  

Małgorzata Wojtasik 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta cenowa 

2. Oświadczenie o braku powiązań  

3. Wzór umowy 

4. Klauzula RODO. 

 

mailto:poczta@zsp1.jedrzejow.com.pl

