Opis przedmiotu zamówienia
i zasad zapytania ofertowego
Nazwa postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą
zawilgoconych ścian w części pomieszczeń parterowego łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3
Ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą
zawilgoconych ścian oraz wyburzeniem i wymurowaniem nowych ścianek działowych wraz
ze wzmocnieniem posadzki, a także wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej w części
pomieszczeń parterowego łącznika Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 przy
ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy
Roboty budowlane obejmują:
a) Prace rozbiórkowe
b) Prace ziemne
c) Prace fundamentowe
d) Prace betonowe
e) Prace zbrojeniowe
f) Prace tynkarskie i okładzinowe
g) Prace murarskie
h) Elementy konstrukcyjne
i) Montaż naświetlenia w ściance działowej
j) Prace izolacyjne wodoszczelne
k) Warstwy nawierzchniowe nowej posadzki
l) Stolarka drzwiowa
ł) Instalacje
Szczegółowe informację znajdują się w załączniku

4. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: od 12.11.2018 do 27.12.2018.
5. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
a) Pytania w sprawie zapytania ofertowego można kierować na adres Zamawiającego podany w
pkt 1, mail: sosw3@edu.bydgoszcz.pl lub faksem 52 322-34-71
b) Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Wiśniewska
tel. 530-406-706
c) Wykonawca powinien osobiście pojawić się w SOSW3 celem dokonania pomiarów oraz
zapoznaniem się z zakresem pracy (do wglądu szczegółowe projekty)
6. Opis sposobu przygotowania ofert:

a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty
sporządzone w języku obcym (załącznik do oferty) należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
b) Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osobę/ osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze
sądowym lub innym dokumencie (w tym dołączyć stosowne pełnomocnictwo)
c) Wszystkie miejsca, w których wykonawca nanosił zmiany winny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę lub przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty
d) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
- aktualne uprawnienia budowlane oraz elektryczne
- referencje z ostatnich 5 lat z podobnego zakresu robót
e) Zamawiający na wykonana pracę przewiduje minimalny czas gwarancji 3 lat.
f) Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy przy ul. Granicznej 12, parter
sekretariat lub drogą elektroniczną sosw3.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl do 09.11.2018 do
godziny 10:00
8. Oferta powinna zawierać cenę w złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) z
podatkiem od towarów i usług VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.

Zatwierdził:
Dyrektor SOSW3 w dniu 31.10.2018
…………………………………………..
(pieczęć i podpis dyrektora)
Załączniki
1) Wzór umowy
2) Ekspertyza
3) Specyfikacja techniczna
4) Przedmiar robót
5) Opis prac do wykonania
6) Opis wentylacji
7) Przedmiar prac
8) Szczegółowa specyfikacja techniczna robót budowlanych
9) Rysunki – 8 szt

