
Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Września  w Radziejach 

 

                                                                        Radzieje, dn. 04.07.2019 r.                                                 

Znak sprawy: SzP. 361- 2/19 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach zaprasza do złożenia oferty 

cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro, na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia posesji szkoły 

na działce nr 9 obręb 20 Radzieje. 
 

Nazwa zadania:   

„Budowa ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września, położonej przy 

ulicy Węgorzewskiej 16 w Radziejach”  
 

CPV  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
 

I. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego 

ogrodzenia oraz budowa ogrodzenia z paneli.  
 

Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: 

1. Rozebranie istniejącego  ogrodzenia metalowego wraz z podmurówką i fundamentem - około                     

65 mb. 

2. Wykonanie z betonu B15 stóp fundamentowych pod słupki ogrodzeniowe i słupy bramowe  na 

głębokość przemarzania gruntu tj. min. 1,40 m poniżej terenu. Fundamenty wykonać o wymiarach 
25x25x140 cm. 

3. Wykonanie cokołu ogrodzenia z gotowych elementów betonowych prefabrykowanych o wymiarach 
0,06x0,20x2,00 m, które montowane będą między słupkami zakotwionymi w fundamencie oraz przy 
pomocy betonowych prefabrykowanych łączników. 

4. Wykonanie podmurówki prefabrykowanej, składajacej się z desek betonowych wys. 200 mm, grubości 60 

mm i długości 2000 mm oraz trzech typów betonowych łączników „H” z gniazdami na słupy o kształtach 

umożliwiających połączenie desek ze słupami początkowymi, pośrednimi i narożnymi. 
5. Montaż słupów ogrodzeniowych i filarów bramowych z gotowych elementów z profili malowanych 

proszkowo o wymiarach 50x50x2 mm i 100x100x3 mm i długości całkowitej 2 m. Słupy i słupki               

zakotwione w fundamencie betonowym. 

6. Montaż przęseł ogrodzeniowych prostych o wysokości ok. 1,2 m i szerokości ok. 2,0 i 1,0 m wykonanych 

ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor antracyt/ciemny szary. 

      Tralki z kształtowników 18x18 mm. Poprzeczki z kształtowników 30x18 mm. Rama z kształtowników    

40x30 mm. Przęsła z wzornictwem i zdobieniami podanymi przez Zamawiającego. 

7. Montaż bramy skrzydłowej (2 skrzydła) prostej o wysokości ok. 1,5 m i szerokości całkowitej ok. 4,0 m 

wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor antracyt/ciemny szary. 

     Tralki z kształtowników 18x18 mm. Poprzeczki z kształtowników 30x18 mm. Rama z kształtowników 

40x30 mm. 

     Brama z wzornictwem i zdobieniami podanymi przez Zamawiającego. 

8. Montaż bramy przesuwnej (manualnej) prostej o wysokości ok. 1,5 m i szerokości światła ok. 4,0 m 

wykonanej ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor antracyt/ciemny szary. 

      Tralki z kształtowników 18x18 mm. Poprzeczki z kształtowników 30x18 mm. Rama z kształtowników     

40x30 mm. Szyna jezdna z kształtowników 70x70 mm, 2 wózki, 2 słupy, rolka prowadząca, marki 

mocujące. 

     Brama z wzornictwem i zdobieniami podanymi przez Zamawiającego. 

9. Montaż furtki wejściowej przy wejściu głównym do budynku szkoły. Skrzydło furtki otwierane do 

wewnątrz ogrodzenia, lewe. Szerokość skrzydła furtki - 1,0 m, wysokość 1,5 m. Furtka ogrodzeniowa 

prosta wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor antracyt/ciemny szary. 

Tralki z kształtowników 18x18 mm. Poprzeczki z kształtowników 30x18 mm. Rama z kształtowników 

40x30 mm. 

10. Montaż piłkochwytu - w miejscu obecnej siatki piłkochwytowej wykonanie nowego stelażu oraz montaż 

nowej siatki zabezpieczającej boisko w oparciu o wybudowane ogrodzenie. Jako stelaż zastosować słupy 

stalowe o profilu zamkniętym o wymiarach 80x80 mm, malowane proszkowo, montowane na stałe do 
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ogrodzenia. Siatki zabezpieczające wykonane z polipropylenu, metodą bezwęzłową, Wymiar siatki 

zabezpieczającej - ok. 4x10 m. Siatka wykonana z tworzywa polipropylenowego lub polietylenowego. 

      Wielkość oczka siatki ok. 5x5 cm. Grubość sznurka min. 1,8 mm. Kolor siatki i elementów                                     

konstrukcyjnych do uzgodnienia z Zamawiającym. Rodzaj wykończenia siatki - z oplotem lub taśmą,                    

z pełzaczami i naciągami. 
 

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z projektem budowlanym, szczegółową 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz terenem planowanej inwestycji.  
 

Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, 

technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa.  
 

Z zakresem rzeczowym i dokładną lokalizacją robót do wykonania należy zapoznać się w Szkole 

Podstawowej w Radziejach z p. Krystyną Paszkiewicz - tel. 693022440. 
 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 

niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.  
 

II.  Postanowienia ogólne. 

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub niewybrania żadnej                     

z ofert bez podania przyczyn. 

6. Unieważnienie postępowania lub niedokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie 

umowy.  
 

III. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 27 sierpnia 2019 r. 
 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.  

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz 

posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia.  

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:   

1. Oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2.  
 

V. Oferta powinna zawierać: 

1. Oferta składana w wersji pisemnej musi zawierać:    

 wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym zał.nr 1. 

 Oświadczenie wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby 

uprawnione. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane 

przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert. 

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. W przypadku składania ofert w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu 

(kopercie) zapewniającym nienaruszalność, opatrzonym pełną nazwą Wykonawcy wraz                             

z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania 

ofert.  
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VI.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową w wartości brutto.  

2. Cena oferty nie może ulec podwyższeniu przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 

określonego w dokumentacji i nie ujęcia jej w cenie oferty, Wykonawcy nie przysługują 

względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie                  

o dodatkowe wynagrodzenie. 

4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których 

nie można wykonać zamówienia. 

     Będą to miedzy innymi następujące koszty (jeśli dotyczą niniejszego zamówienia): wszelkich 

robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, odtworzenie 

chodnika, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia BIOZ i innych czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie 

warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).  
 

VII.  Oferty  
1. Należy składać w formie pisemnej na adres Zamawiającego:  

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Radziejach 

ul. Węgorzewska 16 

11-600 Radzieje 

do dnia 18 lipca 2019 r.;  do godz. 12
00

  w sekretariacie szkoły, z dopiskiem na kopercie:  

Oferta na „Budowę ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września, położonej 

przy ulicy Węgorzewskiej 16 w Radziejach”  

Decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.07.2019 r. o godz. 12.30 

3. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.    

4. Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z oferowaną ceną.  

5. Oferty nie spełniające warunków, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana                             

w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną odrzucone. 

6. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania  

7. W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.    

8. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Krystyna Paszkiewicz – dyrektor szkoły;                

tel. 693022440 
 

VIII. Termin związania ofertą.  

 W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania                       

ofertą  rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą 

przez okres 30 dni.    

Załączniki:  
  
1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1.   

2. Oświadczenie – załącznik nr 2  
       Podpis Zamawiającego: 

Krystyna Paszkiewicz 
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              ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do zapytania ofertowego 

……………………………………………                                                   ………………. dnia………………. 

....…………………………………………                                                    

……………………………………………                                                                                                      

(Nazwa, adres, nr tel. wykonawcy lub pieczęć firmowa) 

FORMULARZ   OFERTOWY 

Dotyczy zamówienia:  

„Budowa ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września, położonej przy 

ulicy Węgorzewskiej 16 w Radziejach”  

 

Ja/My niżej podpisany/ni   
1) …………………………………………………………………………  

2) ………………………………………………………………………… 

                    ( imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  ( pełna nazwa i adres firmy) 

Numer telefonu: ………………………………..  Numer faksu: …………………………………… 

Numer REGON: ……………………………..  Numer NIP:  ………………………                   

 

Nawiązując do zapytania z dnia 04.07.2019 r. na zamówienie publiczne wykonania zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września, 

położonej przy ulicy Węgorzewskiej 16 w Radziejach”  

składam/y ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym i oświadczam/y, że:   

1. Zapoznałem/liśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w w/w zapytaniu ofertowym                                 

i uznaję/emy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto:  

          

Oferowana cena ryczałtowa brutto  całości zadania wynosi:   

Brutto (z podatkiem VAT): ................................ zł (brutto słownie: .....................................................         

……………………………………………………………………………………….…………………) 

Podatek VAT: ……………. %.  

3. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie łączne koszty 

związane z realizacją. 

4. Zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu 

ofertowym. 
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5. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy                                       

w następujących częściach (podać adres podwykonawcy oraz zakres prac do wykonania): 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

7. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy, 

w terminie i w miejscu ustalonym z Zamawiającym. 

8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest: 

...............................................................  

9. Załącznikiem do niniejszego druku „Oferta” jest :  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………….……..                      …………………………………………….…………….. 
         Miejscowość i data :                                Pieczęć i podpis/y Wykonawcy/ów: 
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ZAŁĄCZNIK NR 2                                                            

do zapytania ofertowego  

……………………………………………                                          ……………….……. dnia ……………… 
 ( Nazwa, adres, nr tel. wykonawcy lub pieczęć firmowa) 

OŚWIADCZENIE 

Ja/My niżej podpisany/ni 

1) ………………………………………………………………………… 

       2) ………………………………………………………………………… 

                   ( imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działając w imieniu i na rzecz:    

……………………………………………………………………………………………………………………. 
( pełna nazwa i adres firmy) 

 

składając ofertę, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na wykonanie robót budowlanych w ramach 

zadania pn. „Budowa ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września, położonej 

przy ulicy Węgorzewskiej 16 w Radziejach”  

 oświadczam/y, że: 

1.   Posiadam/my uprawnienia do wykonywania zamówienia. 

2.  Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym                           

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*  

     lub  

     Przedstawiam/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału    

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*  

     - znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

       niniejszego zamówienia; 

    - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

3.  Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/czymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty  

     potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

……………………………………………….                  …………………………………..……………….. 

     Miejscowość i data                                      Pieczęć i podpis/y Wykonawcy/ów:  

 

  


