Zespół szkół nr 8
ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin
tel. + 48 91 4337240

Szczecin, 30.09.2015 r.

Zapytanie ofertowe o cenę 1/09/2015
(dotyczy opracowania projektu i specyfikacji technicznej oraz kosztorysu prac przy renowacji auli
budynku Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie, dawne Kasyno Oficerskie)
I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół nr 8
al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin
NIP: 852-18-73-456
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonie usługi polegającej na opracowaniu:
1. Projektu technicznego
2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
3. Kosztorysu z wydzielonym przedmiarem
zabytkowej auli Budynku głównego Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie. Projekt powinien zakładać
konserwację istniejących historycznych elementów oraz odsłonięcie/odtworzenie elementów wtórnie
przemalowanych czy zniszczonych.
Projekt , specyfikacja i kosztorys musza być opracowane zgonie z zaleceniami konserwatora
zabytków oraz opracowanym Programem Prac Konserwatorskich.
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonane zgodnie z
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacja konserwatorską oraz
obiektem, którego dotyczy zapytanie ofertowe przed określeniem ostatecznej ceny za wykonanie
zadania.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 grudnia 2015 r
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty (załącznik nr 1) wraz z załącznikami:
- oświadczenie (załącznik nr 2), iż zapoznał się z zapytaniem ofertowym (w tym – opisem przedmiotu
zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
- kopią posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta złożona w zamkniętej/zapieczętowanej kopercie powinna być przesłana pocztą, kurierem
lub też dostarczona osobiście na adres: al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin do dnia 14.10.2015 r.
godz. 1200.
2. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 15.10.2015 roku o godz. 1100 w sekretariacie Zespołu
Szkół nr 8 w Szczecinie, al. 3 Maja 1a. Przy otwieraniu kopert mogą być obecni oferenci. Wyniki
i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 8.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
50% - cena brutto
50% - zakres przedmiotowy oferty
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.zs8.szczecin.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zapoznanie się z obiektem, którego dotyczy zapytanie ofertowe, dokumentacją techniczną
oraz programem prac konserwatorskich możliwe po uprzednim umówieniu się telefonicznie
– 91 4337240
Dodatkowych informacji udziela Jakub Pleskacz pod numerem telefonu 91 4337240 oraz adresem
email: kierownik@zs8.szczecin.pl

