
 

 
Rybnik 09.05.2018r. 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE                             

„Przebudowa pomieszczeń biurowych na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka,  

ul. Bolesława Chrobrego 29, 44-200 Rybnik.  

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907,               

z późn. zm.)  

 

Zamawiający: 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku,  

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29  

tel/fax 32 4222587 

e-mail: jedryb@poczta.onet.pl 

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:  

Przebudowy pomieszczeń biurowych na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka,  

zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Stan istniejący 

Przedmiotowe gabinety położone są na pierwszym piętrze nad salami lekcyjnymi przedszkola. 

Gabinety to trzy pokoje biurowe oddzielone od siebie ścianami działowymi murowanymi z 

cegły pełnej, obustronnie otynkowanymi. W jednym pokoju znajduje się zlew, wokół którego 

ułożono na ścianach płytki lastryko. Posadzki w pokojach stanowi parkiet, w jednym 

pomieszczeniu na parkiecie położono wykładzinę PCV. W budynku brak windy.  

Zakres robót obejmuje: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 1 im. Janusza Korczaka 

44 – 200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 29 

tel./fax 0324222587 

e-mail jedryb@poczta.onet.pl 

www.rybnik.pl/sp1/ 

mailto:jedryb@poczta.onet.pl


Zapoznanie się z dokumentacją projektową. 

Wyniesienie wyposażenia gabinetów. 

Demontaż skrzydeł drzwi wewnętrznych. 

Wyburzenie ścian działowych wewnętrznych, wywiezienie gruzu. 

Demontaż i przełożenie zlewu w nowe miejsce. 

Wykonanie otworu w ścianie do gabinetu wraz z zabudowa nadproża. 

Uzupełnienie tynków na ścianach. 

Osadzenie ościeżnic. 

Demontaż istniejącej posadzki - parkietu, usuniecie lepiku do parkietu - szlifowanie. 

Wykonanie wylewek na posadzce, ułożenie nowych wykładzin. 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, oferent powinien dokonać wizji lokalnej oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.                

II. Termin realizacji zamówienia: od 25 czerwca do 31 sierpień 2018 r. 

III. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty: 

1. Przedstawić kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość 

stawki VAT.  

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 

upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny 

lub opisany pieczątką imienną. 

3. Do przedstawionej oferty Wykonawca powinien dołączyć kopie uprawnień niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

IV. Kryterium oceny ofert:  

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów: najniższa cena 100%. Kwota 

ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT 

w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Kwota 

oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością  

do drugiego miejsca po przecinku.  

V. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku,   

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29.  

Termin od 14.05.2018 r. - 31.05.2018 r. 


