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                            LO.263.33.2019     

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY 

 

 Działając na podstawie Kodeksu Cywilnego w związku z art. 4 pkt. 8 Prawo Zamówień 

Publicznych, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz. 

zaprasza do składania ofert 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Remont sali nr 18: 

- Naprawa istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach (80,20 m
2
) 

- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach 

szer. do 25 cm (11,74 m) 

- Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe (80,20 m
2
) 

- Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (80,20 m
2
) 

- Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 

podwieszanym z kształtowników CD i UD (35,00 m
2
) 

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 

(35,00 m
2
) 

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian według 

obowiązujących przepisów (80,20 m
2
) 

- Szlifowanie, szpachlowanie i malowanie stolarki drzwiowej (1 kpl) 
   

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt przed 

terminem składania ofert, pod numerem tel. tel. 44 724 49 75 lub 509 054 165 p. Przemysław Robak. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje 

najniższą cenę – 100% - cena   

Ofertę, prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Remont sali 18” 

Osobiście w sekretariacie szkoły - pok. nr 8 

lub  

wysłać listownie na adres: 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego 

ul. Prez. I. Mościckiego 22/24 

97-200 Tomaszów Maz. 

  

Termin składania ofert mija    21.11.2019  o godz. 9:30 

Otwarcie kopert nastąpi dnia     21.11.2019 o godz. 9:40 w pokoju nr 27. 

Termin realizacji przedmiotu zapytania do dnia 31 grudnia 2019 r. 
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Wykonawca musi posiadać środki i zasoby ludzkie, aby daną prace wykonać w danym terminie.  

 

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia z ofertą: 

1. Poprawnie wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 2 

2. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, przez uprawnioną osobę    

- zał. nr 3 

3. Aktualny (tzn. wystawiony lub potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

  

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Przedmiar robót - zał. nr 1 

2. Formularz ofertowy – zał. nr 2 

3. Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 

4. Projekt Umowy - zał. nr 4 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 5 

Przed złożeniem oferty, zasadne jest, aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji 

zamówienia. 

         

 

 

       

 

       W imieniu zamawiającego 

 


