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                                                        Drohiczyn 2021-07-20 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Drohiczynie zaprasza do składania ofert na: 

„Termomodernizację dwóch klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w 

Drohiczynie na działce o nr ewidencyjnym 1579/9”– w zakresie opisanym w części III 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe 

Zespół Szkół w Drohiczynie 

ul. Warszawska 51 

17-312 Drohiczyn 

woj. podlaskie 

Tel./fax  85 655 70 25 

 

www.zsdrohiczyn.pl 

NIP: 5441410244 

REGON: 052131977 

 

II. Tryb 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone 

ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019, poz.2019, z późń. 

zm.) zwaną dalej ustawą.  Niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania 

przepisów ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie.  

 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót do wykonania zawiera przedmiar robót 

stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować w 

oparciu o przedmiar robót po sprawdzeniu na miejscu. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać remont do 30.09.2021 r. 

 

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
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Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony 

Zamawiającego jest: Dorota Kowalczuk, tel. 85 655 70 25, e–mail: zsdrohiczyn@wp.pl 

 

VI. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

2. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia 

działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem). 

3. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 W zakresie  „Termomodernizacja dwóch klatek schodowych w budynku  Zespołu 

Szkół w Drohiczynie”. 

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym 

postępowaniu wykonał z należytą starannością, co najmniej dwie roboty budowlane 

obejmujące swym zakresem termomodernizacje budynków. 

4. Wykonawca celem wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 3 jest zobowiązany 

załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

Zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje) należytego wykonania każdej z 

wykazanych usług. 

5. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy. 

Oferty należy złożyć do dnia 03.08.2021 r. do godziny 11:00 w sekretariacie Zespołu 

Szkół w Drohiczynie, w kopercie z dopiskiem - Oferta na „ Termomodernizację dwóch 

klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2021r. o godzinie 11:15 w Zespole Szkół w 

Drohiczynie pokój nr 2. 

8. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po 

terminie nie będą uwzględniane. 

9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

mailto:zsdrohiczyn@wp.pl
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10. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

VII. Kryteria oceny ofert. 

Cena ofertowa brutto - waga 100 %. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane 

załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 

100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów. 

 

VIII. Wynik postępowania. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający 

powiadomi Wykonawców. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania 

którejkolwiek z ofert. 

 

IX. Lista załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług. 

4. Załącznik nr 4 – Przedmiar termomodernizacja dwóch klatek schodowych w budynku 

Zespołu Szkół w Drohiczynie. 

 


