Zespół Szkół Samochodowych:
im. gen. Józefa Bema
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
Tel. 654-32-53 Fax 654-32-20

Toruń, dnia 16.03.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro)
CPV 45453

KOD

Zamawiający

1.

Zespół Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń
tel. 56 654 4591, fax 56 654 32 20, e-mail: szkolaQzssam-torun.org
2. Określenie przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych w toaletach na parterze
(pomieszczenie nr 135
136), budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 25b.
robót
Podstawowy wykaz
budowlanych:
- roboty budowlane
instalacyjne,
- demontaż starej armatury,
- demontaż stolarki drzwiowej,
- wykonanie obudowy pionów podejścia odpływowego,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- malowanie ścian sufitów farbą w II klasie ścieralności,
- ułożenie płytek ściennych podłogowych,
- montaż nowej armatury, urządzeń sanitarnych,
- montaż stolarki drzwiowej.
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4. Termin realizacji
od 01.06.2021r. do 31.07 2021r.
5.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 16.04.2021r. do godziny

-

1479 w sekretariacie szkoły —
25b (liczy się data wpływu).
ul.
Szkół
Toruń
Grunwaldzka
Zespól
Samochodowych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej na adres
e-mail: szkolaQQzssam-torun.org

Sposób przygotowania oferty

6.
-

zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku

formularz oferty (załącznik),
oferta otrzymana od wykonawcy
terminie składania ofert zostanie zwrócona bez
otwierania,
ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar robót oraz oględziny na
miejscu,
cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania
zamówienia,

po

—

_-

przystępując do złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
podstawie ofertę cenową

zakresem robót na miejscu wykonać
i

7.

Kryteria oceny ofert
Cena 100%

8.

Osoba do kontaktów
Mariusz Dobrzyński

—

na

tej

kierownik gospodarczy, tel. 56 654 45 91 w.155; e-mail:

gospQzssam-torun.org
9. W

przypadku dokonania wyboru przez zamawiającego oferty wykonawcy, zostanie
sporządzona podpisana umowa na wykonanie zamówienia, a cena z ofertą i nazwą
wykonawcy zostanie opublikowana na stronie internetowej zamawiającego.
i

10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
finansowych
prawnych
tego tytułu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na
każdym
etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
finansowych
prawnych
tego tytułu.

i
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12.

z
z

Załączniki
1) formularz — oferta wykonawcy,
2) książka przedmiarów,

3)

specyfikacja techniczna wykonania

i

odbioru robót.
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