
 1 

 

Zapytanie ofertowe  NR 1/2014 

Na WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH 
o wartości przekraczającej 8 000 do 30 000 EURO 

w trybie: zapytanie ofertowe  
 
 
 

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM,                             

którego przedmiotem jest: 

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV  w obiekcie szkolnym   
przy ul. A. Fredry 65-71, 30-605 Kraków 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 

Adres: ul. A. Fredry 65-71; 30-605 Kraków 

Regon: 120087212  NIP: 679-28-62-185 

e-mail: sp56.krakow@wp.pl 

 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna PCV na parterze i II piętrze budynku 

szkolnego z zachowaniem istniejących podziałów i gabarytów wraz z pełną obróbką obsadzenia i montażem 

nawiewników( 1 szt. na 1 okno) oraz usunięciem odpadów.  

Zamówienie obejmuje: 

- 17 okien o wymiarach 1520 x 1050 – rozwieranych  

-  6 okien o wymiarach 1520 x 1050 – rozwieralno-uchylnych 

- 17 okien o wymiarach 1450 x 2000 – rozwieralno-uchylnych z zachowaniem istniejących podziałów(patrz rysunki 

załącznik nr 1)     

2.Szczegóły: 

          - Okna PCV profil pięciokomorowy   

- kolor zewnętrzny i wewnętrzny – biały 

- szyba niskoemisyjna K-1.0, ponad 1,5m², kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic  

- skrzydła uchylne, rozwierane i uchylno-rozwierane 

- okucia obwiedniowe 

II. Materiały 

1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zawarte są w normach oraz podane 

przez producentów materiałów. 

Ponadto materiały powinny mieć: 

-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich(na 

opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania) 

       Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.             
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2.    Rodzaje materiałów:  

- wszystkie materiały do wykonania wymiany stolarki okiennej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

3.   Okna PCV z kształtowników PCV 5 –komorowego z pełnym ocynkowanym zbrojeniem w ramie, przeznaczone do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej, okucia systemowe: rozwierane i rozwierano-uchylne z 

mikrowentylacją poprzez rozczelnienie w skrzydle, docisk wrębowy niewidoczny z zewnątrz, uszczelka wypełniająca. 

Na 1 1szt. okna przewiduje się dostawę i montaż 1 szt. listwy nawiewnej. Szyby zespolone 1-komorowe współczynnik 

przenikania ciepła K=1,0 

4.   Parapety zewnętrze z blachy powlekanej. 

5.   Malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Dyrektorem Placówki. 

6.   Zaprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

7.   Materiały pomocnicze – środki do usuwania zanieczyszczeń, kotwy itp. Muszą mieć własności techniczne określone 

przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

III. Sprzęt i narzędzia  

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

-Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace gumowe do spoinowania, poziomice, łaty do sprawdzania 

równości powierzchni, mieszadła. 

IV. Transport 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu opisuje producent poszczególnych materiałów. 

2. Składowanie materiałów okien, parapetów, gotowych zapraw na obiekcie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed wilgocią, opadami atmosferycznymi. 

V. Wykonanie robót 

1. Montaż okien PCV i parapetów z blachy powlekanej powinien być poprzedzony robotami demontażowymi starej 

stolarki oraz odpowiednim przygotowaniem podłoża pod montaż stolarki oraz osadzenie parapetów. 

2. Należy zachować ostrożność i postępować zgodnie z zaleceniami przepisów BHP oraz pod kontrolą osoby 

uprawnionej, szczególnie przy pracach na wysokości. 

VI. Kontrola jakości robót 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podają normy. 

2. Kontrola wykonania ww. robót w budynku szkoły polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami, 

kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora ds. remontów z ramienia Zamawiającego: 

a) W odniesieniu do prac zanikających 

b) W odniesieniu do właściwości całej wymiany (kontrola końcowa)-po zakończeniu prac. 

VII. Obmiar robót 

1. Ogólne zasady obmiaru robót zawarto w normach. 

2. Zasady obmiarowania robót: 

- dla robót demontażowych w m², sztukach, metrach bieżących, 

- dla robót montażowych w m², sztukach, metrach bieżących. 

VIII. Odbiór robót 

1. Ogólne zasady odbioru robót zawarto w normach 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: Jeżeli stwierdzi się nieprawidłowości, roboty nie będą odebrane. 

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do poprawy podłoża. 
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3. Obiór końcowy zgodnie z polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub w przypadku 

ich braku jak podano w Art. 30 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 19 stycznia 2004r. 

Wykonawca musi przed odbiorem wykonanych robót zgodnie z umową przedłożyć aktualne atesty i certyfikaty 

zastosowanych materiałów w stosunku do których są takie wymogi. 

Spisanie końcowego protokołu odbioru robót z powołana Komisją odbioru w składzie Dyrektor ZSO17, Inspektor 

ds. remontów i powołaną Komisję odbioru. 

Płatność dokonana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

IX. Informacja o placu budowy 

1. Roboty przeprowadzane będą wewnątrz budynku. Strefę robót należy zabezpieczyć i wygrodzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Ekipy Wykonawcy będą mogły prowadzić remont przez wszystkie 

robocze dni w godz. Od 7.00 do 20.00 w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły lub osobą upoważnioną przy 

wprowadzeniu Wykonawcy na obiekt. 

2. Gruz budowlany winien być wywożony z placu budowy na bieżąco lub składowany w pojemnikach –kontenerach. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości wewnątrz ( w części z której korzysta) jak i na 

zewnątrz budynku. 

X. Warunki szczegółowe  

      1.   Wszelkie uzgodnienia co do zakresu prac materiałów i wykonania robót muszą być prowadzone z Inspektorem 

           ds. remontów. 

XI. Odpowiedzialność Wykonawcy 

     Wykonawca prac budowlanych musi ustanowić kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia    

     wymagane przepisami prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie 

     z  polskim Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.                                 

    

 

     Szczegółowe informacje można uzyskać podczas wizji lokalnej pomieszczeń.  
 

Wizja lokalna możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00, TEL.12 266 48 61. 

 
XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – od 04 do 22 sierpnia 2014r. 

    
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  Z WYKONAWCAMI: 

Dyrektor ZSO 17 –Alicja Kapcia tel.12 266 48 61 

Sekretarz ZSO 17-Beata Wilk tel. 12 266 48 61 

Godziny udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego: 8 00-12 ºº (pn. –  pt.) 

 
XIII. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA OFERTY: 

- OFERTA FIRMY zawierająca cenę za wykonanie usługi,  

- Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia  z ewidencji działalności gospodarczej, 

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

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art.22, ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

XIV.  MIEJSCE oraz TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Składanie ofert do dnia 18. 07. 2014r. do godz. 9:00. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie siedziby 
Zamawiającego. 

2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 



 4 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://zso17.edupage.org/,  
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

Oferta wraz z  pozostałą dokumentacją   muszą być umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnie 

pieczątką firmową Wykonawcy i napisem ,,Oferta – wymiana stolarki okiennej ”.   

Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
XVI.  OPIS KRYTERIÓW, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o następujące kryteria: 

 
a) cena: 100% 

  
XVII.   UMOWA 

1. Zamawiający zawiera umowę w możliwie najkrótszym terminie od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty, po zatwierdzeniu umowy przez Radcę Prawnego, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 

ofertą. 

2. Zamawiający informuje telefonicznie o konieczności podpisania umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Umowa winna być podpisana w siedzibie Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych.  

 
 

XVIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i 

informacje przesyłane będą za pośrednictwem Urzędu Pocztowego listem , faxem lub mailem. 

 

 

 

 

                                                                                                                     Alicja Kapcia - dyrektor ZSO 17 

 

 
 

 

 


