Zbąszyń, dnia 11.02.2016 r.
Zamawiający:
Gimnazjum
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń
ZAPYTANIE OFERTOWE GZ.230.3.2016
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm)
w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach czynności konserwacyjnych, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania dwa
razy do roku (do dnia 29.02.2016 r. oraz do dnia 31.08.2 016 r.) przeglądu systemów i
urządzeń zainstalowanych w klatce schodowej Gimnazjum w Zbąszyniu.
Czynności kontrolne systemu oddymiania klaki schodowej:
 czujki optyczne dymu - należy sprawdzić zadziałanie oraz uruchomienie
automatyczne systemu oddymiania - wzbudzenie przy zadymieniu czujek;
 przyciski oddymiania - uruchomienie ręczne systemu oddymiania;
 centrala sterowania oddymianiem - sprawdzić stan i tryb pracy centrali, akumulatory,
bezpieczniki;
 wentylator oddymiający - sprawdzić uruchomienie;
 siłownik drzwiowy - automatyczne uzupełnienie powietrza do systemu oddymiania.
System zamknięć ogniowych:
 sprawdzić stan elektrotrzymaczy i zaworów elektromagnetycznych;
 sprawdzić automatyczne zamknięcie przegród ogniowych - po wyzwoleniu z czujki
dymu lub z przycisku oddymiania;
 sprawdzić mechaniczne zamknięcie przy pomocy przycisku zwalniającego na każdym
elektrotrzymaczu.
2. Wymagane kwalifikacje:
Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującym prawem.
3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 25.02.2016 do dnia
31.12.2016 r.
4. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100%
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania( załącznik nr 1)
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;

b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 18.02.2016 r. do godz. 12:00 na piśmie
w siedzibie Zamawiającego: Gimnazjum w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
faxem pod numer: 68 386 74 77 lub na adres mailowy: gimzbaszyn@wp.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9. Termin związania ofertą: 3 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o zamieszczonych ofertach i wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gimnazjum.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia.
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Łukasz Woźny, tel. 68386 07 85
11.02.2016 r.

