
                                                                                
  ZOEiAP.2710.4.11                                                                                    Czarnocin 10.08.2011r

                                            ZAPYTANIE      OFERTOWE

                                             na wykonanie zamówienia
 o wartości poniżej 14000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 
zamówień publicznych /Dz.U. Z 2010r nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami/

I   Nazwa i adres Zamawiającego
     Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej 
          Publicznych Szkół w Czarnocinie
          Czarnocin 100A , 28-506 Czarnocin
          tel.:(41)3512 428, faks: (41)3512 029
          e-mail:durbaczczarnocin@interia.pl

II Opis przedmiotu zamówienia
   1.Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły  Podstawowej w Sokolinie.
    2.Przedmiar robót znajduje się na stronie  internetowej 
Zamawiającego /www.bip.czarnocin.com.pl oraz jest dostępna do wglądu w Zespole Obsługi 
Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół w Czarnocinie, pokój nr 11 .

III Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.

IV Termin realizacji zamówienia   od 15  września 2011r do 10 października 2011r

V Wymagania związane z wykonaniem:

Oferent musi  posiadać :odpowiedni sprzęt , wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami 
posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonania zamówienia.

VI Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na  załączonym do niniejszego zapytania 
ofertowego formularzu- załącznik nr 1 

2. Należy dołączyć   kosztorys ofertowy wyszacowany wg przedmiaru robót
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy i 
zaadresowana na adres :
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej
 Publicznych Szkół w Czarnocinie
 Czarnocin 100A, 28-506 Czarnocin
z dopiskiem na kopercie” Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły 
Podstawowej w Sokolinie”Nie otwierać przed dniem  29 sierpnia  2011r godz.10:00” 

VII Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie  Zamawiającego :Zespół Obsługi Ekonomicznej i 
Administracyjnej Publicznych Szkół w Czarnocinie, Czarnocin 100A, 28-506 
Czarnocin, I piętro- pokój nr 11 do dnia 29 sierpnia 2011r do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29sierpnia 2011r godz. 10:30 w sali konferencyjnej 
budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie.

mailto:durbaczczarnocin@interia.pl
http://www.bip.czarnocin.com.pl/


Decydujące  znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub 
kurierską.

VIII Osobą uprawnioną do porozumienia się z Wykonawcami jest: Józefa Durbacz
           tel(41)3512 428,e-mail:durbaczczarnocin@interia.pl

 Zamawiający informuje, że złożenie  oferty nie stwarza po stronie oferenta  roszczenia 
względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

                                                                              Dyrektor zespołu
                                                                             Józefa Durbacz 

mailto:durbaczczarnocin@interia.pl


                                                                                     Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z
                                                                                            dnia 10.08.2011r

                                            FORMULARZ      OFERTY

Nazwa Wykonawcy

…..............................................................................................................................

Adres …...................................................................................................................

Telefon..............................................Fax.................................................................

NIP.......................................................REGON......................................................

e-mail:............................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na roboty „wymiana rynien i rur spustowych w budynku 
Szkoły Podstawowej w Sokolinie”
Lokalizacja :Sokolina, 28-506 Czarnocin, nr ewid. działki 105

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z 
dnia 10 sierpnia2011r za cenę

brutto.....................................................złotych

(słownie złotych..........................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ….........................................% tj...................................złotych

(słownie złotych:....................................................................................................................)

Integralną część oferty stanowi  kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiaru  robót.

.                                                          …....................................................................................
                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania  
                                                                                                        Wykonawcy)



PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana przez zamawiającego: wymiana rynien i rur spustowych w budynku
                   Szkoły Podstawowej w Sokolinie.

Nazwy i kody:

Grupa robót: 45200000-9 „roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
                                                                      kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
                                                                      roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej”

Klasa robót: 45260000-7 „roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych
                                                                     i inne podobne roboty specjalistyczne”

Kategoria robót: 45261320-3 „kładzenie rynien”

Adres obiektu budowlanego: Sokolina, 28-506 Czarnocin, nr ewid. działki 105,
                                                               powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie.

Właściciel: Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100A, 

      powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej

                                                                  Publicznych Szkół i Placówek przy Urzędzie Gminy

  w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin 100A

Data opracowania przedmiaru robót: 2011-marzec-20

                                                     -    2    -

2. Spis działów przedmiaru robót:

2.1. Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły Podstawowej
w Sokolinie.

-    3    -

3. Tabele przedmiaru robót:

Nr 
poz.
przed-
miaru

Kod pozycji przed-
miaru, określony
zgodnie z ustaloną
indywidualnie
systematyką robót
lub na podstawie 
wskazanych publi-
kacji zawierają-
cych kosztorysowe 
normy nakładów 
rzeczowych

Numer specyfikacji 
technicznej wykona-
nia i odbioru robót 
budowlanych, 
zawierającej wyma-
gania dla danej 
pozycji przedmiaru

Nazwę i opis pozycji przedmiaru 
oraz obliczenia ilości jednostek 
miary dla pozycji przedmiarowej

Jedno-
stka 
miary 
której 
dotyczy 
pozycja 
przed-
miaru

Ilość 
jednostek 
miary pozycji 
przedmiaru

    01          02             03                         04   05         06
    1 KNR 4-01 STWiOR+PN/B+ Przełożenie 3-ch warstw pokry-



    2

    3

    4

    5

    6

    7

0504/01

KNR 4-01
0535/04

KNR 4-01
0535/06

KNR 4-01
0430/10

KNR 4-01
0413/02

KNR 4-01
0414/11

KNR 2-02
0506/03

BHP

STWiOR+PN/B+
BHP

STWiOR+PN/B+
BHP

STWiOR+PN/B+
BHP

STWiOR+PN/B+
BHP

STWiOR+PN/B+
BHP

STWiOR+PN/B+
BHP

cia z dachówki przy rynnach w 
celu umożliwienia wykonania 
wymiany rynien, polegające na
rozebraniu istniejącego pokrycia 
z dachówki i ponowne ułożenie 
na istniejącym łaceniu – 
dachówek, na sucho lub na 
zaprawie, z umocowaniem dru-
tem do łat. Przyjęto 80% odzysk 
dachówek.
[(51,00+41,00+12,00x2)x1,05=
119,70m2

Rozebranie rynien z blachy nie 
nadającej się do ponownego 
użytku.
(51,00+41,00+12,00x2)-2,00=
114,00m
Rozebranie rur spustowych z 
blachy nie nadającej się do 
ponownego użytku.
8,50x4+9,80x7=102,60m
Rozebranie desek okapowych, 
gzymsowych.
Przedmiar jak w poz.2: 114,00m
Wzmocnienie końców krokwi 
na odcinku 1,50m deskami o 
grubości 32mm, przez dwu-
stronne nabicie desek na 
krokwie.
Przyjęto 8szt krokwi: 
8,00x1,50=12,00m
Przybicie deski czołowej i 
gzymsowej grub. 32mm, nasy-
conej.
Przedmiar jak w poz. 2: 
114,00m
Wykonanie obróbki blacharskiej 
na desce czołowej i gzymsie z 
blachy ocynkowanej gr. 0,50mm

   m2

   m

   m

   m

   m

   m

        119,70

        114,00

        102,60

        114,00

          12,00

        114,00
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   01            02              03                          04    05        06
    
    8

    9

KNR 2-02
0508/04

KNR 2-02
0510/03

STWiOR+PN/B+
BHP

STWiOR+PN/B+
BHP

114,00x0,40=45,60m2

Rynny dachowe półokrągłe fi 
15cm z blachy ocynkowanej 
(przygotowanie, założenie i 
umocowanie rynien, wykonanie 
załamań i wpustów). Haki 
rynnowe stalowe, ocynkowane 
w odstępach co 50cm.
Przedmiar jak w poz.2: 114,00m
Rury spustowe okrągłe fi 12cm z 
blachy ocynkowanej grub. 
0,50mm (przygotowanie, zało-
żenie i umocowanie rur spusto-
wych, wykonanie załamań i 
połączeń z rurą żeliwną lub 

   m2

   m

          45,60

        114,00



  
wykonanie kolanka).
Przedmiar jak w poz.3: 102,60m    m         102,60

UWAGA:
- kolumna 2 ma charakter informujący o technologii wykonania i nie obliguje 

oferenta do jej stosowania. Oferent ma dowolność w ustaleniu ceny ofertowej pod 
warunkiem zachowania wymagań ilościowych i technologicznych wykonania 
zamówienia.

- w kalkulacji ceny ofertowej oferent musi uwzględnić wszystkie nakłady niezbędne 
do wykonania zamówienia w tym także pomocnicze jak np. zabezpieczenie 
odkrytych połaci dachu przed zalaniem wodami opadowymi, zabezpieczeń i 
oznakowań wynikających z przepisów BHP itd.,

- blachę z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez p. Dyrektor Szkoły i 
przekazać do jej dyspozycji.

do przedmiaru robót  po poz.9 dodaje się poz.10 o brzmieniu:
         poz.10 podstawa wyceny KNR 2-15 0419-02 – grzejniki stalowe  płytowe o wymiarach 
1000x600 z zaworem termostatycznym wraz z montażem    - kpl. 8
                                                                                       Dyrektor zespołu 
                                                                                         Józefa Durbacz


	Kod pozycji przed-

