Go łkowice, dnia 27.06.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA :
Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Gołkowicach

Zamówienie o wartości netto poniżej 30000 €.
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
ul. 1 Maja 101a
44-341 Gołkowice
telefon (32) 47 27 644
e-mail: zsgolkowice@op.pl
II. Nazwa i zakres przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Gołkowicach w zakresie:
1. remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni o sztucznej nawierzchni
a) oczyszczenie nawierzchni
b) likwidacja ubytków w nawierzchni boiska
c) wykonanie natrysku strukturalnego w kolorze zielonym wymiary 20m x 40m
d) wykonanie natrysku strukturalnego w kolorze czerwonym – opaska wokół nawierzchni zielonej
o wymiarach: 2 x 20m x 2m oraz 2 x 44m x 1m
e) odmalowanie linii separujących dyscypliny sportowe.
III. Warunki
1. Ofertę cenową należy wykonać na podstawie podanych powyżej informacji, przedmiaru robót oraz
wizji lokalnych (zalecane).
2. Ofertę należy złożyć z załączonym kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą uproszczoną.
3. Wszelkie dodatkowe informacje formalne można uzyskać w Szkole Podstawowej
tel. (32) 47 27 644
4. Wszelkie pytania i uwagi można przesyłać w formie pisemnej na adres e-mail zsgolkowice@op.pl
najpóźniej do dnia 04.07.2019 r.
5. Planowany termin realizacji zadania: do 23 sierpnia 2019 r.
6. Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy.
IV. Tryb postępowania : rozpoznanie cenowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Godów nr
0050.136.2014.FZ z dn. 15 lipca 2014 r.
V . Sposób sporządzenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w sekretariacie Szkoły Podstawowej,
ul. 1 Maja 101a, 44-341 Gołkowice z dopiskiem ”Remont nawierzchni boiska”
2. Wymagane dokumenty:
 wypełniony formularz oferty
 referencje na 2 podobne realizacje wykonane w ostatnich 3 latach o wartości min 20 000,00zł
VI. Termin składania ofert
 do dnia 11 lipca 2019 r. do godz. 13:00.

VII. Kryterium wyboru oferty.
 Cena 90%
 Gwarancja 10%
VIII. Uwagi końcowe
1.






Załączniki:
Formularz oferty – załącznik nr 1
Wzór umowy - załącznik nr 2
Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3
Rzut boiska- linie boiska – załącznik nr 4
Rzut boiska- linie kolorystyka – załącznik nr 5

