
ZAPROSZENIE Do SKŁADANIA oFERT
na wykonanie naprawy' malowania ścian, sufitów korytarryo klatek

schodorvych wewnątrz budynku
Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrryskim

Gmina ostrowiec Świętokrzyski - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A na podstawie $ 2 Regulaminu udzielania ptzez
Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętolazyskim zamówień publicznych,
których wartośó nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót naprawy i malowania elewacji budynku CKU
jak niżej:

I. opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest naprawa i malowanie ścian pokrytych tapetą oraz sufitów
kor:fiaruy wraz z klatkami schodowymi wewnątrz budynku Centrum Kształcenia
Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim ptzy ul. Sandomierskiej 26A. Całkowita
powierzchnia malowania wynosi około Ż400 n? ( wysokośÓ ścian korytaruy 3,20 m)

II. Warunki udziału w postępowaniu
oferty mogą składać podmioĘ posiadające zarejestrowaną działa\ność gospodarczą oraz
spełniające warunki: posiadaniaryrawnien do wykonywania działalności lub czynności określonych
w niniejszym zaproszeniu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania odpowidniej wiedzy i dolświadczenią dysponowania odpowiednim poterrcjałem
oraz osobami zdolnymi do wykonania zarnówienia, znajdujące się w odpowiedniej sytuacji
ekonomicmej i finansowej zapevłrtnjącejreaLuĄęzarrrówienia Spehrianie ww. warunkówpotwiodza
Wykonawcaoświadczerrienr zzlrasanlkw 3 do niniejsregozaproszaia

III. Zakres i pnedmiar robót do rvykonania:

1. Zabezpieczenie okien, drzwi i innych powierzchni niemalowanych.
2. Przygotowanie podłoŻa pod malowanie oczaszczartie, uzupełnianie ubytków,

podklejanie tapet.
3. Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie' sufitów, miejsc nie pokrytych

tapetą
4. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi do malowania wewnątrz budynku, zgodtie z

wytycznymi Zamaitającego _ (kolorystyka j ak dotychczas).
5. Sprzątanie pomieszczeń i usuwanie zabrudzęńfarbąpo malowaniu - na bieżąco.
6. Uprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń po naprawach i malowaniu.
7. Przedmiar robót - zamawiĄący informuj e, że przedmiar robót nie stanowi podstawy

wyceny' lecz jest elementem pomocniczym do sporządzenia oferty.

IV. Wymagania

1. Wszelkie materiały vrządzenia i narzędzia potrzebne do wykonania robót będących
przedmiotem zaproszenia do składania ofert zapewnia Wykonawca.

2. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenta przy użyciu sprzętu,
urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowipującym przepisom' nornom
i standardom. Farby i preparaty uŻyte do wykonania zamówienia powinny być
dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowo-wychowawczych i odpowiadaó
proponowanej kolorystyce _ kolor zgodny z dotychczasowym, jakim są pomalowane
ściany i sufity.
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3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenia przy zapewnieniu zasad
sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów BHP i p.poż. oraz ptzy pomocy osób
posiadaj ących odpowiednie przygotowanie i uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca powinien dokonaó oględzin miejsca wykonania zamówienia, celem
stwierdzenia technicznych możliwości wykonania oraz potwierdzenia powierzchni
ptzeznaczonej do malowania wynikającej z przedmiaru robót w celu sporządzenia oferty
cenowej.

5. ZamawiĄący zobowiązuje się zapewruó Wykonawcy możliwość dokonania oględzin
miejsca wykonywanlazamówienia w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

6. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane prace będące
przedmiotemzaproszenia,Iicząc od daty zakoirczenia i odbioru prac.
Zamawrujący zapewni Wykonawcy możliwośÓ wykonywania prac poniedziałek _ piątek
w godzinach od 7:00 do 19:00; w sobotę i niedzielę 15:00 do 19:00
Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
Dzięit podpisania ptzez strony postępowania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót jest najwcześniejszym dniem wystawienia faktury.

10. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady to Zarnawiający będzie Żądać od
Wykonawcy ich usunięcia wyznac za1ąc termin usunięcia wad.

1l. Termin wykonania robót: do dnia 14 sierpnia 2020 r.
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane zptzygotowantem t złoŻeniem ofeny.
13. okres zliryamaofertą wynosi 30 dni od daty złożeniaoferty.
14. oferta wraz z zaŁącznikani winna być napisana w języku polskim oraz podpisarta przez

osobę upowaŻnioną do reprezentowania firmy.
15. WykonawcazłoŻy ofertę na formularzu stanowiącym załączruknr 1 zaproszelia.

Do ofertv należv dołaczvć:
a) kosztorys ofeitowy;
b) wydruk aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub oryginał albo kserokopię poświadczofią za zgodnośó ptzez
Wykonawcę aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jeŻeLl odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dokumenty muszą byó wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania oferu

c) oświadczenie o akceptacji treŚci umowy (załączniknr Ż do zaproszenia);
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu (załączrltk nr 3 do

zaproszenia);
16. oferty niezawierające kompletu dokumentów wymienionych w pkt 15 lub których

wartośó przekłacza kwotę, jaką Załnawiający zamierua przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, nie będą rozpatrywane. Kwota, jakq Zamawiajqcy zamierza przeznaczyć na
sJinansowanie zamówienia, zostanie podana w terminie otwarcia ofert.

17. Wartość zamówięnia objętego niniejszym zaproszeniem nie mozę przeLłoczyó kwoty
30.000 EURO netto. oferty o równowartości w złotych powyżej 30.000 EURO oraz
złoŻone po terminie nie będą rozpatrywane.

18. ofertę należy przesłac w formie pisemnej lub dostarczyć osobiście pod adres: Centrum
Kształcęnia Ustawicznego, ul. Sandomierska 264, 27-400 ostrowiec Świętokrzyski
w zamkniętej kopercie z opisem 

',oferta na malowanie elewacji CKU''.
19. Termin składania ofeń upĘwa 15.07.2020 r. o godz. L5:00 w sękretariacie Centrum

Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 26A.
W przypadku przesłania oferty pocztąlub kurieremliczy się data wpływu do CKU.

20. otwarcie ofert i negocjacje cenowe z oferentamin którzy z\oĘli oferty niepodlegające
odrzuceniu zostaną przeprowadzone 16.07.Ż020 r. o godzinie 9:00 w siędzibie
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ulica Sandomierska 264, 27 _ 400 ostrowiec
Świętokrzyski. Negocjacje cenowe będą prowadzone w celu obniżenia najniższej ceny
ofertowej.

8.

9.

fi



2l.Prry wyborze oferty Zamawiającv będzie kierował się kryterium najruższej ceny brutto
uzyskanej w trakcie negocjacji.

22.Przedstawtciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach cenowych
powinni posiadaó pisemne upowaźrrienia do podejmowania decyzji w sprawach objętych
przedmiotem negocj acj i.

Z3.Zanavv.tający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zaproszeniu' a cena oferty uzyskana w negocjacjach będzie
najniŻsza.

24. Zarnawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podaniaprzyczyn.
25. o wynikach postępowania CKU poinformuje na swojej stronie internetowej

www.ckuostrowiec.pl otaz poszczególnych oferentów - za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana'
Zamawtający określi termin i miejsce zavłarcia umowy' której wzór stanowi zńącznik tlr
6 do zaproszenia.

26. JęŻeIi Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana' uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia' Zamawiający moŻe wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostaĘch ofert' aw razie potrzeby przeprowadzaichponowne badanie i ocenę, chyba
Że zachodzą przesłanki uniewaznienia postępowania.

27. osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury i kontakt z oferentami jest
Kierownik Administracyjno-Gospodarczy - Tomasz Bilski, tel. 41 265 34 67, wew. 105.

v. Zastrzeżenie prawne.

l. Zamavłiający - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim -
oświadcza i informuje, że niniejsze zaptoszenię ma wyłącznie charakter sondażu rynku
pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. ZłoŻenię oferty nie stwarza po stronie ,wykonawcy roszczenia względem Centrum
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Swiętokrzyskim i jego następców prawnych
o zawarcie umowy.

ostrowięc Świętokrzy sh'l, 07 .07 .2020 r.


