Załącznik nr 1
Do regulaminu zamówień publicznych poniżej 30 000 euro

Miejskie Przedszkole
Nr13
w Płocku
ul. Krakówka 8
tel. 24 367 52 35

Płock, dn. 2018-06-12

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
(na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 z w Płocku zaprasza państwa do złożenia propozycji
cenowej na wykonanie zadania:
Wykonanie prac ogólnobudowlanych remontowych w budynku Przedszkola.
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ogólnobudowlanych w budynku Przedszkola:
1.Likwidacja zawilgoceń na ścianie w kuchni
-przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych- usunięcie z muru
odpadającego tynku
- przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych -wykucie spoin na
głębokości 2 cm i oczyszczenie muru
- wymiana cokolików o długość do 1m z jednego rzędu płytek terakotowych
-odgrzybianie podłoży budowlanych , malowanie
-uszczelnianie podłoży betonowych zaprawą uszczelniającą
-tynki renowacyjne
-prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych :szpachlowanie, gruntowanie
powierzchni, malowanie
- malowanie tynków wewnętrznych
-uszczelnienie narożnika ściany z glazury.
2. Naprawa dachu
-wymiana uszkodzonych dachówek
-naprawy miejscowe i wymiana na nową izolacji paroprzepuszczalnej w połaci dachowej
-uszczelnianie wywiewek dachowych.
3.Wymiana paneli i sufitu podwieszanego
-wymiana paneli sufitu podwieszanego
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4.Naprawa uszkodzonych ościeżnic w pomieszczeniach gospodarczych
- miejscowa naprawa ościeżnic, wymiana dolnych elementów do wysokości 25cm z
obłożeniem blachą nierdzewną i uszczelnieniem
5. Naprawy miejscowe tynku w dwóch salach
-odbicie tynków z zaprawy
-gładzie gipsowe na ścianach i sufitach
-malowanie farbą podłoży gipsowych
6. Naprawa koryt odwodnienia dachu niższego
-naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną
-wpusty dachowe
- obróbki blacharskie
-liniowe doszczelnianie
7. Renowacja wywietrzaków dachowych
8. Malowanie pomieszczeń po naprawach
9. Wykonanie protokołów z wykonywanych prac, odbiory.
W zakresie wykonawcy jest zabezpieczenie wszelkich niezbędnych materiałów
związanych z prawidłową i pełną realizacją w/w przedmiotu zamówienia. Nieodzowna jest
wizja lokalna i wykonanie przedmiarów prac.
Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm
oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty, które Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.
Cena oferty musi obejmować całość kosztów robót i wszystkich innych wydatków
niezbędnych do poniesienia przy realizowaniu przedmiotu zamówienia. Pominięcie lub
nieuwzględnienie w kwocie wynagrodzenia przez Wykonawcę kosztów wszystkich robót
i innych wydatków niezbędnych do pełnego i prawidłowego zrealizowania Przedmiotu
Zamówienia, stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie będzie skutkować zwiększeniem
wynagrodzenia.
Oferta powinna uwzględnić wszelkie koszty związane z :
1. kosztem zakupu wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych związanych z
prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, kosztem dostawy, w
tym koszt transportu i rozładunku na miejscu montażu;
2. materiały z rozbiórek wraz z ich zutylizowaniem leżą po stronie Wykonawcy robót;
3. sprzątnięcie i uporządkowanie miejsc prowadzonych prac, po zakończeniu robót
2. Termin realizacji zamówienia:
Od 01lipca do 31 lipca 2018 roku
3. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:
1.Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.06.2018r. do godz. 1300
2.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Krakówka 8, 09-401 Płock
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3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail mp13@zjoplock.pl do dnia
26.06.2018r. do godz. 1300

4. Na kopercie , w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napis:
„Propozycja cenowa” na wykonanie zadania:
wykonanie prac ogólnobudowlanych
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena 100%
6.Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być :
1. sporządzona w formie pisemnej , w języku polskim
2. opatrzona pieczątką firmową
3. posiadać datę sporządzenia
4. podpisana czytelnie przez wykonawcę

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
pośrednictwem strony internetowej przedszkola .

zawiadomi

Oferentów

7. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Podstawą udzielenia zamówienia będzie umowa na prace remontowe.
2. Przedstawiona cena i wszelkie rozliczenia będą wyrażone w złotych polskich.
3. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Olszewska
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