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ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000 euro, na „Dostawa i montaż
obrzeży betonowych na obszarze siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół
Rzemieślniczych przy ulicy Chmielewskiego 19 w Szczecinie "
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.). oraz § 11 ust. 4 pkt.1 Zarządzenia
Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zasad wykonywania w
Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasto Szczecin.
I. Przedmiotem zamówienia obejmuje:
Przedmiotem
zamówienia
jest
dostawa
i
montaż
obrzeży
betonowych
o wymiarach 100x20x6 cm na ławie betonowej B15 w ilości ok. 90 mb, oddzielających
nawierzchnię wykonaną z kruszywa a terenem zieleni wokół siłowni zewnętrznej, zlokalizowanej
na terenie szkoły Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19, na działce
nr 3, obręb ewidencyjny 1059.
Zakres robót będzie obejmował:
 Dostarczenie obrzeży
 Wykonanie rowów pod zabudowę obrzeży
 Wykonanie ławy betonowej B15
 Zabudowa obrzeży
 Humusowanie i obsianie trawą miejsc przy zabudowanych obrzeżach
 Uprzątnięcie terenu
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem
realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność
i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.
II. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia
III. Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania zadania w terminie do dnia 31.08.2020 r.
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IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Termin składania ofert: do dnia 24.07.2020 r. do godziny 1200.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim na załączonym wzorze (załącznik nr 1)
zawierający szczegółową wycenę oferty
 w sekretariacie Zespołu Szkół Rzemieślniczych 70-028 Szczecin ul. Chmielewskiego 19
lub
 pocztą elektroniczną na adres: zsrz@miasto.szczecin.pl
3. Składając ofertę na niniejsze zamówienie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone
imienną pieczątką.
6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe musi
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu i
zakresu zamówienia oraz niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
8. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są
konieczne
do
prawidłowego
wykonania,
przekazania
do
użytkowania
i umożliwienia prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.
9. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami z ramienia
zamawiającego jest Pani Ewa Stecko - Zespół Szkół Rzemieślniczych, ul.Chmielewskiego19,
70-028 Szczecin, telefon 91 482 03 28/504 589 442.
IV. Wybór oferty najkorzystniejszej :
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
cena najniższa
------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.
V. Zastrzeżenia
1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w
oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym podpisując umowę stanowiącą
załącznik 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
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2. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyn.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe
jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
6. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży jedną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania
ofertowego.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco
niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

Dyrektor
mgr Elżbieta Paprocka
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Druk oferty cenowej
Wzór Umowy

