
Zespół Szkół w Choczu
63-313 Chocz, u!. Marii Konopnickiej 6 

tel./fax 062-7415319 
NIP 617-17-30-659 R-n 000265603 Chocz, dnia 9 marca 2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół w Choczu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty 
na „Wymiana części pokrycia dachowego, remont poddasza wraz z wymianą komina 
w budynku Zespołu Szkół w Choczu”.

Przedmiot zamówienia:
> prace rozbiórkowe m.in.: ołacenia dachu, obróbek kominów, sufitów podwieszonych 

z płyt gipsowo-kartonowych, podłogi z płyt OSB,
> wymiana elementów konstrukcji dachu: krokwie zwykłe, płatwie, kleszcze, miecze, 

zastrzały, słupy, membrany dachowej, kontrłat na dachu, łaty. Impregnacja konstrukcji 
drewnianej czterofunkcyjna,

> wymiana komina żaroodpornego dwuściennego rozmiar 350/450 mm ze stali gat. 1.4404 gr 
1,0 mm, izolowany termicznie wełną mineralną gr. 50 mm, odpowiedni do kotłów na paliwa 
stałe np. biomasa, drewno.,

> pokrycie dachu: pokrycie dachu blachodachówką powlekaną, obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej, montaż gąsiorów z blachy powlekanej,

zgodnie z załączonym przedmiarem robót (Zał. Nr 1).

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami 
w terenie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył 
na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

Miejsce wykonania robót:
Budynek Zespołu Szkół w Choczu, ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz.

Czas realizacji;
Do dnia 30 kwietnia 2021 roku

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają wiedzę i umiejętności oraz sprzęt niezbędne do wykonania całego zakresu robót,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi,
- udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada, czy oferty odpowiadają wymogom 
określonym w treści zapytania i przedmiarze robót, i nie podlegają odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu na podstawie złożonej oferty oraz dołączonych do niej dokumentów.



Termin związania oferta:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

Opis sposobu przygotowania oferty;
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru, który stanowi załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
Jedynym kryterium jest cena.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający żąda wniesienia wadium.
1) Wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) z adnotacją: 

„Remont budynku Zespołu Szkół w Choczu” należy wpłacić w pieniądzu na konto 
Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Pleszew O/Chocz Nr 13840700030300011420000106

2) Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego do dnia 11 marca 2021 roku.
3) W przypadku wybrania oferty i wycofania się z podpisania umowy wpłacone wadium 

przepada na rzecz Zamawiającego.
4) Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu 

wpłat.
5) Oryginał dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami iest:
1. Alina Banaszak teł. 62 7415319 ; zspchocz@gmail.com. kontaktować należy się w 

godzinach od 9.00-14.00
2. Pan Roman Kaczmarek tel. (62) 7415330; admin@chocz.pl, kontaktować należy się 

w godzinach od 8.00 do 14.00.

Sposób składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2021 roku o godz. 13.00. Oferty złożone 
po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Zespół Szkół w Choczu 
Ul. Konopnickiej 6, 63-313 Chocz 

Sekretariat
%

Ofertę należy złożyć w kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności 
jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być 

zaadresowana na Zamawiającego pod adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenie:

mailto:zspchocz@gmail.com
mailto:admin@chocz.pl


Oferta na:
„Wymiana części pokrycia dachowego, remont poddasza 

wraz z wymianą komina 
w budynku Zespołu Szkół w Choczu”

nie otwierać przed terminem: 11 marca 2021 r. godz. 1300”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 
każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 
określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019)

Zał. Nr 1 -  przedmiar robót 
Zał. Nr 2 -  wzór oferty 
Zał. Nr 3 -  wzór umowy


