ZAPROSZENIE
dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
Zwracam się z prośbą o składanie ofert na realizację zamówienia
p.n. „Remont łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach”

Zamawiający
Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Na Szlakowisku 7 B
27-200 Starachowice
NIP 664-18-71-826
tel. 41 274-84-66
e-mail: przedszkole_nr15@o2.pl
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje remont 2 łazienek znajdujących się na parterze i I piętrze w budynku
Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 7 B.
Zakres prac remontowych obejmuje roboty rozbiórkowe, położenie glazury i terakoty,
wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej, wymianę armatury sanitarnej, roboty malarskie, montaż
kabin ustępowych z płyt HPL.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1
do zaproszenia oraz w projekcie wykonawczym znajdującym się u Zamawiającego.
Zamawiający dysponuje płytkami ściennymi i podłogowymi:
Na podłodze płytka w formacie 60x120 cm
Na ściany płytka w formacie 59x59 cm
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 25 sierpnia 2020 roku
Wykonawca udzieli rękojmi na roboty na okres 36 miesięcy. Szczegółowy okres realizacji
zamówienia, sposób zapłaty, prawa i obowiązki stron zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik nr 2 do zaproszenia.

Sposób przygotowania oferty
Wykonawca powinien wypełnić ofertę stanowiącą załącznik nr 3 do zaproszenia. Oprócz
formularza oferty należy złożyć kosztorys ofertowy.
Dokumenty winny być wypełnione czytelnie.

W postępowaniu obowiązuje następujące kryterium oceny ofert:
100 % cena

Zapytania o przedmiot zamówienia należy do dnia 25.06.2020 r. kierować drogą mailową na
adres: przedszkole_nr15@o2.pl
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć do dnia 29.06.2020 roku do godziny 12.00 w Przedszkolu Miejskim
nr 15, ul. Na Szlakowisku 7B, 27-200 Starachowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont
łazienek”. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do przedszkola.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

