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Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie

ul. Krzyżanowskiego 24, 35-3ż9 Rzeszów

l7 748 z.6 o5

Rzeszów, dnia z8.o4.zozzr.

ZAPYTANlE OFERTOWE

Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów - Zespoł Szkolno - Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyżanowskiego 24,35-329 Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na,,Wykonanie półrocznego przeglądu

stanu technicznego budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie".

1. Opis przedmiotu zamówienia:

przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu półrocznego stanu technicznego budynków Zespołu

Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie obejmującego:
_ przegląd elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne

i niszczące działania czynników występujących podczas uzytkowania obiektu

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
Z dokona nego prze gląd u na l eży sporządzić protokół zawiera|ący określ enie :

- stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów

- ewentualnego zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania

- ewentualnych wskazówek dotyczących użytkowania elementów obiektu narazonych na szkodliwe
działanie innych czynników. Przegląd dotyczy obiektu składającego się z 5 budynków połączonych
z łącznikami.

Łączna kubatura budynków -29515m3

Łączna powierzchnia uzytkowa - 6648m'
Łączna powierzchnia zabudowy - 3144m'
llość kondygnacji naziemnych - max, 3
Zakres prac powinien byc zgodny z treścią art. 62 i 6za ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2ozlr,
poz.2351 ze zm.)

2. Warunki realizac|i zamówienia:

Na terenie obiektu w okresie 10.o5.2oz2r. - 31.o5.żożżr.

3, Miejsce itermin składania ofert:

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@zsp6.rzeszow.p] lub osobiście

w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie do o5,o5,żoż2r. do godz,

15.3o.

4. Termin wykonania zamówienia:

1 o.o 5.żożżr. - 31,o 5.2oż)r.



5. Opis sposobu przygotowania oferty:

ofertę należy złożyć lub przesłać na adres: Zespół Szkolno , Przedszkolny Nr 6 w Rzeszowie,

ul. Krzyżanowskiego 24,35 - 3zg Rzeszów w kopercie z dopiskiem: ,,Wykonanie przeglądu stanu

technicznego budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie".

oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ceną. Wykonawcy składają formularz

oferty. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

o musi byćzłożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

o musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y

uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio

osobę/y, któraie zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

wykonawcy.

oferent, który złoży naikorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy zobowiązany

iest do dostarczenia dokumentów poświadczaiących posiadanie uprawnień

wymaganych dla osób wykonuiących przeglądy techniczne zgodnie z ustawą prawo

budowlane (Dz. U. z2ozlr,poz.2351ze zm.)

6. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie ! sposób oceny:

Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:

P=Pl+Pz
Pt - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium cena

Pz - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium termin płatności

Kryterium:

Pl - cena 6o%

C-cena (C= cena najniższa|cena oferowana x ,toox6o%)

pz - termin płatności - 4o% (termin płatności 3o dni i więcej - 4o%,15-29 dni - zo%, do l4
dni o%)

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, gidy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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