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Zespół Przedszkolno — Szkolny

Joanna Gębal
ul. Botaniczna 16, 22-100 Chełm

Zapytanie ofertowe

„ytaniu ofertowym na remont

jnymi „RAZEM” w Chełmie.Zwracam się z zaproszeniem do złożenia swojej ofertyw z
ogrodzenia Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integr

1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Przedszkolno — Szkolny prowadzony przez Josnnę Geębal

tel. 82 563 14 59

11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia Niepublicznego Przedszkola z oddziałami

integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie.

Prace remontowewraz z materiałami obcjmmują

a) rozbiórkę elementów konstrukcji obecnego ogrodzenia i jej wywiezienie,

).. rozebranie krawężników betonowych 15x30 em.

c). zakup materiałów niezbędnychdo remontu ogrodzenia,

q) podbudowę betonową ż dylatacją - grubość warstwy o zagęszczeniu min. 12 em,

©) wykonanie law fundamentowych prostokątnych żelbetonowych, szerokość do 0,6 m

(fundament pod płot i brame),

t) zainstalowanie bramy 2 siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami

2 rur lubkształtowników stalowych,

g) budowę ogrodzenia z. prefabrykatów elementów stalowych.

4) podsypkę cementowo — piaskową z zagęszczeniem mechanicznym, - 3 em grubości

warstwypo zagęszczeniu,

i) wykonanie wjazdu bramowego z kostki betonowej „POLBRUK” grubość 80 mm

typu 60/8 na podsypce piaskowej grubość 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

).- wykonanie plantowania terenu,

1) obsianie skarp w ziemi urodzajnej,

1). uprzątnięcie terenu po zakończeniu wykony wania remontu.

III. Istotne warunki zamówienia:

1). Wykonawcy ponoszą koszty związanez przygotowaniem oferty



2) Zamawiający nie dopuszeza wykonywania zamówienia przez podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 22.12.2022 r. do 31.12.2022r.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

Oferta powinnabyć.
- opatrzona pieczątką firmową.
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu /fax, e-mail, umer NIP

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Botaniczna 16, 22-100 Chełm, lub
wysłać drogą mailowąna adres: pm4(0data.pl do dnia 13 grudnia 2022 r.

2. Ocena ofert zostanie dokona w dniu 14.12.2022 r. godz. 11:00, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: wwsw.przedszkolerazem.pl
zakładka oferty
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Wtoku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonychofert

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- najniższa cena
zgodność materiałówz przedstawioną specyfikacją w zapytaniu ofertowym.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzysniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentówza pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresyvww.przedszkolerazem.pl zakładka oferty

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela sekretariat przedszkola pod adresem: ppś „data.pl

DYREKTOR


