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Zamawiający: 

Oświata Miejska 

05-400 Otwock, ul. Andriollego 76 

Tel.22  788 02 06  fax 22 788 94 37 

 

 

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej 

 

Oświata  Miejska w Otwocku (dalej Zamawiający) zwraca się z zapytaniem ofertowym i 
zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych art. 4 pkt. 8 ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. na:  
Przegląd techniczny budynków szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dla 
których organem prowadzącym jest miasto Otwock w roku 2016. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów 
technicznych budynków, według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1. 
Przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 
243, poz. 1623). Prawo budowlane Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm. Obiekty budowlane 
o powierzchni zabudowy poniżej 1000 m² oraz obiekty budowlane o powierzchni 
zabudowy od 1001m²  do powyżej 2000 m²  wraz z boiskami szkolnymi i placami zabaw. 
Przeglądowi nie podlegają przewody kominowe, dymowe, spalinowe, instalacje gazowe, 
oraz elektryczne. Dla precyzyjnej wyceny usługi, obiekty budowlane każdy z 
wykonawców może obejrzeć samodzielnie. Dyrektorzy placówek to ułatwją. Adresy 
placówek oraz powierzchnia użytkowa podane są w załączniku nr 2. 

Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół 
w wersji papierowej, oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od  01.02.2016    do     31.12.2016 

3. Kryterium wyboru oferty 

100% ceny 

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen jednostkowych brutto dla każdego obiektu 
(zał. Nr 2). Suma cen jednostkowych będzie stanowić wartość całego zamówienia i  ona 
będzie oceniana. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla niego. 

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie 
pierwszej. 
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Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia uwzględniać 
wszystkie podatki w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia 
(dojazdu, materiałów, itp.) 

5.    Oferta ma zawierać następujące dokumenty: 

a) formularz ofertowy wg załączonego wzoru – zał. nr 1 

b) szczegółowa oferta cenowa  załącznik nr 2 

c) parafowany projekt umowy - załącznik nr 3, 

d) kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach – będzie wymagana od 
wybranego oferenta. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 

Ofertę cenową należy złożyć/przesłać w terminie do 25.01.2016r. do godz. 9:00 

w formie pisemnej : w siedzibie zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Andriollego 76, I piętro, 
pok. nr 9   

drogą elektroniczną (w formie skanów)– na adres : oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl  

7. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej w formie pisemnej: 

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres 
wykonawcy oraz napis: oferta cenowa - Przegląd techniczny budynków. 

- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 
zwrócona   wykonawcy nie otwarta.  

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową 
przed terminem upływu jej składania. 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 

Otwarcie/odczytanie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 25.01.2016 .r., o godz. 
9:30 w siedzibie zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Andriollego 76, I piętro, pok. nr 9. 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Pani : Hajdacka Halina  tel. 22 788 32 20 

10. Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawcy w zakresie uzupełnienia dokumentów, 
oraz zastrzega sobie możliwość zadawania dodatkowych pytań do złożonych ofert. 

11. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania podpisania umowy. 
Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych na złożoną ofertę. 

12. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli nie spełnia ona wymagań 
określonych przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający ma prawo do poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nie 
powodujących istotnych zmian w treści oferty.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania. 
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W załączeniu: 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej 

Załącznik nr 2- Szczegółowa oferta cenowa 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy  

 

 


