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Szkoła Podstawowa nr 31                    Kielce, 08.01.2018r. 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im.H.Sienkiewicza 
ul.Krzemionkowa 1 
25-750 Kielce 
tel. 41 36 76 166 
fax 41 36 76 948 
www.zso15kielce.edupage.org 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 
 

Dotyczy :  Wykonania i montażu pochylni (podjazdu)  dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły 
                    Podstawowej nr 31 z  Oddziałami Integracyjnymi im.H.Sienkiewicza w Kielcach 

ul.Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im.H.Sienkiewicza w Kielcach, 25-750 Kielce,                  
      ul.Krzemionkowa 1 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pochylni (podjazdu) dla 

      niepełnosprawnych w budynku  szkoły. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż pochylni wewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Kielcach zgodnie z  Projektem pochylni 
Zał.nr 2a, rysunkiem pochylni nr 2K (załącznik nr 2) oraz opisem technicznym do zapytania 
ofertowego ( załącznik nr 3). Ponadto roboty przewidują wykonanie wszystkich niezbędnych prac, 
które towarzyszą niniejszemu zamówieniu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 Pochylnia wewnętrzna z profili stalowych z podłogą z kraty stalowej wg załączonego projektu.  
       Wszystkie użyte materiały budowlane winny mieć wymagane prawem budowlanym atesty i      
       świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23.02.2018 r .Z uwagi na zajęcia lekcyjne 
       w szkole montaż pochylni w okresie ferii zimowych tj. od dn. 12.02.2018r. do 23.02.2018r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: sporządzona w j.polskim , w formie pisemnej 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
      Do formularza oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy wg kalkulacji szczegółowej          
      i tabelę elementów scalonych. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

malgorzata.parkita@zso15.kielce.eu  lub też dostarczona osobiście na  adres: Szkoła Podstawowa nr 
31 z Oddziałami Integracyjnymi im.H.Sienkiewicza w Kielcach ul.Krzemionkowa 1, 25-750 Kielce, 
sekretariat szkoły, do dnia 23.01.2018r.do godz. 15.00. 

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4.    O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty Oferent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, a 
informacja o wyborze Oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.  
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zso15kielce.edupage.org 
 
VI  WARUNKI  GWARANCJI  
     Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 
 
VII  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ  30 DNI. 
 
VIII   WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
       - kserokopia wpisu do rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności 

    gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia 
    oferty 

        -  uprawnienia budowlane do kierowania robotami dla kierownika budowy 
-  oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wg wzoru określonego w załączniku 
    nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
IX.  KRYTERIA OCENY OFERT  - CENA 100% 
 Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym 
      zapytaniu ofertowym. 
 
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony      
     internetowej znajdującej się pod adresem  www.zso15kielce.edupage.org. 
    Wykonawca , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  zostanie powiadomiony o     
    formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 
 
XI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Parkita pod numerem telefonu 697 966 699 oraz 
adresem email: malgorzata.parkita@zso15.kielce.eu 

       Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 
       zamówienia. 
 
XII. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego -  zał.nr 1 
       Projekt pochylni    -  zał.nr 2a 
       Rysunek pochylni -  zał.nr 2 
       Opis techniczny pochylni -  zał. nr 3 
       Wzór umowy -  zał.nr 4 
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – zał. nr 5 

http://www.zso15kielce.edupage.org/
mailto:malgorzata.parkita@zso15.kielce.eu

