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Gmina Miasto Rzeszów  

ul. Rynek  1                                                                                                                                                                           

35-064 Rzeszów                                                                                     Rzeszów , 25.11.2019 r.  

………………….…………………………………………  

       nazwa i adres zamawiającego 

 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy ; zapytania ofertowego  o udzielnie zamówienia na wykonanie  zadania  „Demontaż i 

ponowny montaż istniejącej płytki odbojowej w  ilości 16 m2, polegającej  

na podniesieniu  o 15 cm w stosunku  do poprzedniego ułożenia wraz z obrzeżem  

i poszerzenie istniejącego  parkingu   o powierzchnię 48 m2 przy budynku   Szkoły 

Podstawowej Nr 14  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie  ul. Staroniwska 55  

Zamawiający: 

Gmina Miasto Rzeszów  

ul. Rynek 1   

35-064 Rzeszów  

NIP 8130008613 

Odbiorca faktury –płatnik  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4  

ul. Staroniwska 55 

35-101 Rzeszów 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem  niniejszego zapytania ofertowego jest Demontaż i  ponowny montaż istniejącej 

płytki odbojowej w  ilości 16 m2, polegającej na podniesieniu  o 15 cm w stosunku  do 

poprzedniego ułożenia wraz z obrzeżem i poszerzenie istniejącego  parkingu   

o powierzchnię 48 m2 przy budynku   Szkoły Podstawowej Nr 14  w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie  ul. Staroniwska 55.  

Zakres robót obejmuje wykonanie  następujących prac : 

1. Demontaż i montaż płytki odbojowej polegający na rozebraniu istniejącej płytki wraz z 

obrzeżem. 

2. Poprawienie istniejącej izolacji pionowej. 

3. Wykonanie nowej podbudowy w celu podniesienia o około 15 cm2 płytki odbojowej o 

powierzchni 16 m2 , co spowoduje odprowadzenie wód opadowych od budynku Szkoły. 

4.  Poszerzenie parkingu o powierzchnię 48 m2 poprzez wykorytowanie  i  wykonanie  

podbudowy z kruszywa, ułożenie nowej kostki i obrzeży w ilości około 6 m2  

5.  Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.  
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Do niniejszego zapytania ofertowego załączony został przedmiar robót. Zaleca się aby 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich 

zakresem.  

2. Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – rozpoczęcie z dniem podpisania umowy 

zakończenie do 20.12.2019r. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert.  

Ofertę na załączonym formularzu ofertowym ( wraz z załącznikami) należy złożyć w siedzibie                

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 ul. Staroniwska 55 35-101 Rzeszów w sekretariacie 

 pok. Nr 5 w formie pisemnej osobiście,  listownie lub  złożyć w formie elektronicznej ( scan) na 

adres e-mail sekretariat@zszp4.resman.pl w terminie do dnia 02.12.2019 do godz. 12:00. Oferta 

winna być podpisana przez osobę upoważnioną . Oferty złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

6. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 

1. Oferta powinna byś sporządzona w języku polskim.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia- za spełnienie warunku Zamawiający uzna 

podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia  – za spełnienie warunku 

Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie 

umieszczone na formularzu oferty.  

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia- 

– za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na 

formularzu oferty.  

e) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo- za spełnienie warunku za 

spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na 

formularzu oferty.  

7. Istotne postanowienia umowy  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

mailto:sekretariat@zszp4.resman.pl
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8. Płatność za przedmiot zamówienia  

Szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy. 

9. Obliczanie ceny  

1. Cenę oferty powinna  być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku . 

a) Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

b) Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. 

c) Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy.  

10. Kryterium oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert. .   

O wyborze najkorzystniejszej ofert decydować będą kryteria: 

1. Cena ofertowa ( brutto)- 95% 

2. Okres rękojmi – 5% 

Punkty przyznawane będą według poniższej zasady: 

a. Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru: 

P1= CN/CB x 100 x95 %  

Gdzie: 

P1-ilość punktów w kryterium cena 

CN- najniższa cena 

CB- cena oferty badanej  

100- wskaźnik stały 

95% -procentowe znaczenie kryterium ceny  

b. Kryterium okresu rękojmi oceniane będzie na następujących zasadach:  

Minimalny okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 

Zaoferowanie rękojmi na okres krótszy niż 60-m-c skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

Oferta , w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi 60 miesięcy otrzyma 0 pkt. Oferta, w 

której zadeklarowany zostanie okres rękojmi w liczbie 72 miesiące i więcej otrzyma 5 pkt. . 

Oferta, w której zadeklarowany zostanie okres rękojmi w liczbie 61 do 71 miesięcy , otrzyma 

punkty liczone wg następującego wzoru: 

Rb-R min. 

P2=…………………………………………….x100 x5% 

    Rmax.- R min 

Gdzie: 

P2- ilość punktów w ramach kryterium „ okres rękojmi „ 

Rb- okres rękojmi oferty badanej  
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R min –minimalny okres rękojmi ( 60 miesięcy) 

R max –maksymalny okres rękojmi ( 72 miesiące)  

100- wskaźnik stały 

5%- znaczenie kryterium okresu rękojmi. 

Punkty w kryterium rękojmi zostaną przyznane tylko w przypadkach złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia o oferowanym okresie rękojmi ( w druku oferta). W przypadku niezłożenia takiego 

oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów oraz Zamawiający uzna ,że Wykonawca zaoferował 

minimalny okres rękojmi tj. 60mc. Ilość punktów przyznanych  badanej ofercie P suma punktów z 

kryterium cena P ( maksymalnie 95 pkt.) i kryterium okres rękojmi p2( maksymalnie 5 pkt)                       

P=P1+P2. ZA najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska największą ilość punktów                        

( maksymalnie 100). Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu. Obliczenie będzie 

dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11. Kryterium  wyboru wykonawcy  

1. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany  w oparciu o najbardziej korzystną ofertę w 

wyniku oceny kryterium ceny i rękojmi. Zamawiający udzieli zamówienia 

Wykonawcy którego  oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wynikach postepowania Zamawiający zawiadomi wykonawców w formie pisemnej. 

Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie lub e-mail miejsce i datę podpisania umowy.  

Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty  

2. Wzór umowy    

3.  Przedmiar robót 

 


