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Zaproszenie do składania ofert 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie zaprasza do składania ofert cenowych      

na wykonanie remontu łazienki w  Szkole  Podstawowej w Gąsocinie przy ul. Błotnej 12,           

o wartości do której nie stosuje sie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie dotyczy wykonania gruntownego remontu łazienki szkolnej przeznaczonej dla 

dziewcząt zgodnie z opisem i przedmiarem. Oferowana wartość wykonania zamówienia musi 

uwzględniać  koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. 

koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu i dostawy, koszty pracy 

sprzętu, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia kosztowe 

niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Usunięcie 

materiałów rozbiórkowych po stronie Wykonawcy. 

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień:  

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

W zakres prac wchodzi demontaż drzwi do pomieszczenia oraz do kabin wc wraz z 

ościeżnicami, rozebranie ścianek oddzielających poszczególne kabiny, skucie istniejącej 

posadzki z lastrico wraz z istniejącymi warstwami podłogi i zasypanie powstałej przestrzeni 

zagęszczonym żwirem lub pospółką do wartości i98; okładziny ściennej z płytek 

ceramicznych. Demontażowi i wymianie podlegają również parapety. Demontaż armatury 

sanitarnej i orurowania. Wymagane jest wykonanie nowych okładzin ściennych  i 

podłogowych na nowych podkładach, montaż nowych, nowoczesnych, systemowych kabin 

wc wykonanych z płyt HPL, montaż nowego orurowania i armatury, wymianę parapetów. 

Montaż nowych drzwi wejściowych do łazienki wraz z ościeżnicą. 

Ściany należy obłożyć płytkami glazurowanymi np. TANIA Cersanit 25 x35 cm lub 

równoważne, na wysokości ok. 1,25 m od posadzki zaprojektowano pas płytek wokół 

pomieszczenia np. LUNA Cersanit 25 x 35 cm lub równoważne. Na podłodze po uprzednim 

wykonaniu poszczególnych warstw posadzki: - żwir lub pospółka zagęszczona – grubość 



warstwy wg istniejącego stanu, - podkład betonowy C8/10 – 5 cm, - izolacja 

przeciwwilgociowa - folia budowlana 0,5 mm, - styropian EPS 150 – 8 cm , - izolacja 

przeciwwilgociowa - folia budowlana 0,5 mm, - beton C16/20 – 8 cm zbrojony siatką 

150x150 mm gr 3,2 mm, - płytki gresowe 7,2 mm na zaprawie klejowej. Płytki 30x30 cm np. 

Gres VOLTER KWADRO  o klasie antypoślizgowości R10 lub równoważny. 

 Wymagane jest wykonanie sześciu kabin ustępowych kompletnych (muszle 

klozetowe wraz ze spłuczkami) wydzielonych systemowymi ściankami HPL z drzwiami, oraz 

trzech umywalek (wraz z armaturą, baterie, syfony) z lustrami. W pomieszczeniu przewiduje 

się również wymianę parapetu podokiennego na wykonany z konglomeratu botticino gr 3 cm 

– kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 

Przedmiotem umowy  są wszystkie prace związane z rozbiórką i demontażem, roboty 

murarskie, remonty posadzek, remonty instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wszystkie prace 

malarskie i wykończeniowe. Koszt realizacji zamówienia musi uwzględniać zakup 

wszystkich niezbędnych materiałów i wyposażenia odpowiadających wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie prace montażowe należy 

wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów oraz obecnie obowiązującymi przepisami 

prawa i zaleceniami sanitarnymi. 

Wszystkie kolory i wzory należy konsultować z Zamawiającym. 

Przed złożeniem oferty cenowej zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu 

dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, dokonania własnych pomiarów, 

weryfikacji załączonego opisu  oraz prawidłowego obliczenia wartości zamówienia. 

Wszystkie informacje oraz możliwość ustalenia terminu dokonania pomiarów w Sekretariacie 

Szkoły Podstawowej w Gąsocinie ul. Błotna 12, 06-440 Gąsocin, osobiście lub pod nr 

telefonu: 23 671-43-42, w godz. 9:00-14:00. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie  

w wykonywaniu tożsamych prac remontowych. Składając ofertę potencjalny Wykonawca 

deklaruje spełnienie warunku płatności tj. przelew 21 dni. 

 

 

 



Sposób i termin składania ofert 

 Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub pocztą tradycyjną                             

w zamkniętych kopertach opatrzonych czytelnym napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

remontu łazienki w Szkole Podstawowej w Gąsocinie”,  od godz. 08:00 dnia 16.07.2021r.     

do godz. 14:00  dnia 21.07.2021r. w Szkole Podstawowej w Gąsocinie, ul Błotna 12, 06-440 

Gąsocin.  

Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Ofertę cenową z całkowitym kosztem realizacji zamówienia wyrażonym w wartości 

netto i brutto, 

2. Pełną nazwę Wykonawcy i niezbędne dane kontaktowe, 

3. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

4. Szczegółowy kosztorys ofertowy, 

5. Podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Termin wykonania zamówienia 

Realizacja wyżej wymienionego zamówienia nastąpi w terminie uzgodnionym             

z Wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 20 sierpnia 2021r. 

Kryteria oceny ofert 

1. Najniższa cena-80% 

2. Wysoka jakość towarów i usług-10% 

3. Krótki termin realizacji zamówienia-10% 

Zakończenie postępowania 

Zawarcie umowy z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Rysunek techniczny zawierający demontaż istniejący 

Załącznik nr 2: Klauzula RODO 

Załącznik nr 3: Przedmiar 

 

           Dyrektor 

 Szkoły Podstawowej w Gąsocinie 

                                                                                        Beata Żukowska 

 


