
                                                  

 

 

 
                   Zaproszenie  do  złożenia ofert w  trybie  zapytania o cenę        
 

 
I. Zespół Szkół  Centrum Kształcenia  Rolniczego im. Bolesława  Chrobrego  w Chrobrzu           

ul. Parkowa 11,  28-425  Chroberz  zaprasza  do  złożenia  ofert  na  wykonanie  następujących  

robót: 

 

1. Remont stołówki  internackiej oraz  wymiana  w dodatkowym  pomieszczeniu  okna   

i  drzwi.  

Przy  remoncie stołówki  ( wymiary 18 m x 9 m x 3,2 m wysokość)  są do  wykonania 

następujące prace: 

-   wymiana  oświetlenia  

-  czyszczenie,  gruntowanie i uzupełnianie  ubytków w ścianach i suficie 

-  malowanie  ścian  i  sufitu  farbą emulsyjną (  kolor  wskazany  przez Zamawiającego) 

      -  malowanie  lamperii  farbą  olejną 

      -  malowanie  kaloryferów 

     -   wykonanie  dekoracji  malarskich o  tematyce   kulinarnej   

 

2.  Remont  instalacji  odgromowej na  budynku  internatu oraz wykonanie  pomiarów  

kontrolnych  tej  instalacji . 

 

3. Remont  łącznika w  budynku  internatu. 

-  wymiana  instalacji  elektrycznej  z oświetleniem  

-   czyszczenie,  gruntowanie,  malowanie  ścian  i  sufitu 

-   wykonanie  lamperii  z  marmolitu  o wysokości 1,75 m 

-   wykonanie   posadzki  z  płytek   

 

II.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną  lub więcej robót ( każda  wyceniona  

oddzielnie) . 

III. Zamawiający  wymaga ,  aby  Wykonawca  dokonał wizji  lokalnej  terenu  robót oraz                

       własnego  obmiaru. 

IV. Termin realizacji zamówienia:   lipiec - sierpień    2020 r 

V.   Kryterium oceny ofert  to  cena  i  okres  gwarancji. 

 



VI. Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

umieścić napis:  

  Oferta na wykonanie:  

1.Remontu stołówki internackiej oraz wymiany  w dodatkowym pomieszczeniu  okna  

      i drzwi,       

2. Remontu   instalacji  odgromowej na budynku  internatu oraz  wykonanie  pomiarów             

     kontrolnych  tej  instalacji,                                  

3.  Remontu  łącznika w  budynku  internatu 

Ofertę złożyć można osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną na adres  

sekretariat@zsrchroberz.pl  lub  faksem pod nr  41 3564024. 

VII.   Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia  30.06.2020 r do  godz. 1000   w  siedzibie  Zamawiającego. 

VIII. Wszelkie  pytania  należy  kierować do: 

 Barbary  Grzybczak  tel. 41 3564003, 515 594 260 

IX.  Prawa Zamawiającego: 

1)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania. 

2)  O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez    

     podania przyczyny. 

      4) Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert. 

 

X.  Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty       

nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
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