Wyszków, dnia 12.06.2017r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1.   Zamawiający
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie –
zwanego dalej ZDZ w Warszawie CK w Wyszkowie – położonego przy ulicy Komisji
Edukacji Narodowej 2.
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek 800 – 1600
2.   Przedmiot zamówienia
Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych ZDZ w Warszawie Centrum
Kształcenia w Wyszkowie pod potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej.
Zakres rzeczowy robót obejmuje:
1) Murowanie ścianek działowych oraz zewnętrznych.
2) Układanie płytek na podłogach i ścianach.
3) Ułożenie wykładziny wraz z cokołem
4) Wyburzenia, demontaże, utylizacja.
5) Wykonanie elewacji zewnętrznej od strony Patio.
6) Wykonanie tynków na ścianach wraz z malowaniem.
7) Wylanie nowej posadzki wraz z izolacją.
8) Wykonanie instalacji elektrycznej .
9) Wykonanie wieńca zbrojeniowego wraz z montażem na nowo powstałych sufitach.
10)Wykonanie sufitów podwieszanych.
11)Ocieplenie zewnętrznej ściany korytarza styropianem.
12)Wykonanie instalacji wentylacyjnej
13)Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego.
14)Montaż okien, drzwi, ścianek aluminiowych, armatury i hydrauliki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sanowi załącznik nr 1 do umowy.
4.   Termin wykonania zamówienia
14.08.2017 r.
5. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
5.1 Cena …………………………………… - 70%
5.2 Wykonanie przebudowy do 7.08.2017 r. - 30%
6. Postać oferty
6.1 Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę według wszystkich wymagań i
postanowień niniejszego zaproszenia
6.2 W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się
z dołączoną dokumentacją do niniejszego zaproszenia.
6.3 Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia
oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji bądź umocowane przez
te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
6.4 Pod rygorem odrzucenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia jednej oferty
obejmującej całość przedmiotu zamówienia.
6.5 Oferta winna zawierać:
1)   wypełniony i podpisany formularz „Oferta” wraz z załącznikiem stanowiący
załącznik nr 1 do Zaproszenia,

2)   aktualny na dzień złożenia oferty wypis z właściwego rejestru lub ewidencji,
potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego; dokument winien
być złożony w oryginale bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę zgodnie z formą reprezentacji, lub poświadczony notarialnie lub
urzędowo,
3)   pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez
wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej
dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyników postępowania.
6.7 Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.   Umowa
7.1 Umowa zostanie zawarta według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do
Zaproszenia.
8.   Zasady udzielenia zamówienia i termin składania ofert
8.1 Zamawiający przeprowadza niniejszą procedurę dla zapewnienia konkurencji i w celu
wyłonienia wykonawcy lub wykonawców, którym udzieli zamówienia opisanego w
niniejszym zaproszeniu.
8.2 Każdy zaproszony wykonawca zainteresowany uzyskaniem zamówienia może złożyć
Zamawiającemu ofertę na zasadach określonych w niniejszym Zaproszeniu.
8.3 Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem oraz nazwą i
adresem wykonawcy:
„Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych ZDZ w Warszawie Centrum
Kształcenia w Wyszkowie pod potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej.
Nie otwierać przed 28.06.2017 . o godz.10.00”
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ckwyszkow@zdz.edu.pl w terminie
do 28 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
8.4 Oferty należy składać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum kształcenia w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
07-200 Wyszków, Sekretariat, do dnia 28.06.2017r. do godziny 10:00.
8.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu do składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu
kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w pkt 8.3 Zaproszenia oraz dodatkowo z
określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub
wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
8.6 Oferty zostaną otwarte po upływie terminu na ich składanie, o którym mowa w pkt 8.3
Zaproszenia. Oferty są jawne po upływie terminu ich składania.
8.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty tj. uznania oferty za nieważną:
1)   gdy oferta nie spełnia wymagań określonych w Zaproszeniu,
2)   gdy została złożona przez Wykonawcę nie zaproszonego do złożenia oferty,
3)   z innych uzasadnionych przyczyn np. gdy oferta jest nieważna na podstawie
przepisów prawa.
8.8 Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą
liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium:
1. cena brutto ………………………… - 70%
2. wykonanie przebudowy do 7.08.2017 r. - 30 %
8.9 O odrzuceniu i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje
wykonawców, którzy złożyli oferty przesyłając stosowną informację na numer faksu
podany w ofercie. Brak skutecznego powiadomienia nie skutkuje nieważnością
jakichkolwiek czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania.
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8.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
8.11 Wszelkie rozstrzygnięcia i decyzje dokonane przez Zamawiającego są ostateczne.
8.12 Wykonawcy nie przysługuje prawo do wnoszenia jakichkolwiek środków odwoławczych
od rozstrzygnięć i decyzji Zamawiającego.
8.13 Niezależnie od wyników postępowania, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty jak również nie przysługuje Wykonawcy prawo
do jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu.

Załączniki:
1.   Formularz „Oferta”.
2.   Umowa.
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