
Załqc::nik nr 3 do Zar::qd::enia nrl/2014 

Dyrektora S::koły Podstawowej w 
Libis::owie z dnia 06.06.2014r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na realizację zadania pn.: 

„Wykonanie robót remontowych - roboty dekarskie i malarskie budynku sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Libiszowie „ 

I. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie. Na kopercie należy umieścić 
nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację 
zadania 

„Wykonanie robót remontowych - roboty dekarskie i malarskie budynku sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Libiszowie „ 

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna 
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

Il. Opis przedmiotu zamówienia: 
a. dach - wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej (rozbiórka papy na dachach 

betonowych - 312,50 m2 , pokrycie dachu na podłożu betonowym papą 

termozgrzewalną- 312,50 m2 gr 5,2 mm) 
b. malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -
- sufit - farba emulsyjna - 288,00 m2 
- ściany - farba emulsyjna 

farba olejna lamperia 

III. Opis sposobu obliczania ceny: 

473,70 m2 
88,80 m2 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem 

zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 

IV. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną 

obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji 
V. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28.07.2017 r do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego 

tj. gabinet dyrektora Szkoły Podstawowej w Libiszowie 



w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt I. Oferta otrzymana przez 

Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy 

i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca 

może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

VI. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

tj. gabinet dyrektora Szkoły Podstawowej w Libiszowie 31.07.2017 r. 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą: dyrektor szkoły mgr Helena Kuśmierczyk 

tel.44 755-18-30 

VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie do 14 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 

umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 
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(data, podpis) 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 


