
 

 

Nisko, dnia 28 czerwca 2016 r. 
                                                                                                      (miejscowość) , data 

LO 21/213/513/16 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej  

kwoty 30.000 euro  

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Liceum Ogólnokształcące w Nisku, 

Plac Wolności 3, 37-400 Nisko, 

tel./fax. 15 841-20-31, 

e-mail: seklonisko@wp.pl, 

NIP 865-12-22-556 

 

II. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

III. Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana poręczy na schodach I i II piętro - skrzydło 

południowe i północne w budynku Liceum Ogólnokształcącego  

w Nisku pn. “Wymiana poręczy na schodach w LO Nisko”.  

Prace obejmują klatki schodowe na I i II piętrze – skrzydło północne i południowe  

w głównym budynku szkoły: 

- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, 

- rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, 

- montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej, 

- ułożenie płytek na zaprawie klejowej. 

 

Szczegółowy wykaz Przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1. 

 

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia. 

 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiazań umowy. 

c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

d) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 

w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207  

z 2003 r., poz. 2016). 

e) Użyte wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu, a więc: 

 właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat 

na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
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właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji oraz  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną -  

w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

 umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

 oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

f) dopuszcza się wykonywanie prac w soboty na zasadach uzgodnionych  

z Zamawiającym; 

g) przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wzoru poręczy. 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  
 

do 19 sierpnia 2016 r. 
 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę  

i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 

VII. Wymagane dokumenty: 

 

a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2; 

b) Kosztorys ofertowy wykonany na bazie Załącznika nr 1. 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną na adres: 

 

Liceum Ogólnokształcące w Nisku, 

Plac Wolności 3, 37-400 Nisko, 

tel./fax 15/ 841-20-31,  

e-mail: seklonisko@wp.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 
 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

 

Jerzy Stelmach – dyrektor szkoły 

tel./fax. 15/ 841-20-31, 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 
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IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym na załączonym Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). 

b) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia na czas 

minimum 3 lata od daty odbioru. 

c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

d) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 

przez Zamawiającego załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

e) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

 

X. Ofertę należy : 

 

a) złożyć w formie pisemnej w terminie do 05 lipca 2016 r. do godz. 14.00  

w sekretariacie szkoły na Formularzu oferty wraz z pozostałymi dokumentami opisanymi  

w pkt. VII, 

 

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

“Wymiana poręczy na schodach w LO Nisko”. 

 

XI. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nisku  

w dniu 05 lipca 2016 r. o godz. 14.30. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 

z wyodrębnieniem pdatku VAT – jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. 

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 2) wyliczoną na podstawie Przedmiaru robót remontowych (Załącznik nr 1). 

 

XIII. Kryteria oceny oferty. 

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

 

a) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę, czyli najniższą cenę. 

b) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone  

w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń. 

c) Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o dokonanym 

wyborze oferty. 



 

 

d) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który został wybrany do wykonania przedmiotu 

zamówienia odrębnym pismem. 

 

XV. Postanowienia końcowe. 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Stelmach 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  

w Nisku 

 

...................................................... 
                                                                                                 (podpis zamawiającego) 


