Szkoła Podstawowa Nr 18
im. Orła Białego
10-822 Olsztyn, ul. Żytnia 71
tel./fax 089527-15-65
e-mail sp18olsztyn@gmail.com, www.sp18.olsztyn.pl

SP18.260.3.2020

Olsztyn, 19.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. „ORŁA
BIAŁEGO” W OLSZTYNIE, NA WYMIANĘ DWÓCH OKIEN W SALI
GIMASTYCZNEJ SP18 W OLSZTYNIE:
Zamawiający:

I.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
ul. Żytnia 71
10-822 Olsztyn
e-mail sp18olsztyn@gmail.com, www.sp18.olsztyn.pl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

II.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71. Wymiana okien obejmuje następujący zakres
robót:
zabezpieczenie podłogi w sali gimnastycznej przed wykonaniem robót
zakup lub wykonanie nowych okien,
demontaż starych okien, krat, obróbek blacharskich oraz ich wywóz i utylizacja
montaż fasad z profili aluminiowych samonośnych w kolorze białym z wypełnieniem
poliwęglanem
5. wykonanie parapetów zewnętrznych, obróbek stolarki okiennej oraz uzupełnienie tynków
i pomalowanie ościeży,
6. Uporządkowanie stanowiska pracy wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych
(zgodnie z aktualnymi przepisami o odpadach, Wykonawca staje się posiadaczem odpadów
i jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie),
1.
2.
3.
4.

Kształt strony frontowej okien musi wykonany zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego i nie może odbiegać od już istniejących okien w sali gimnastycznej
Wszystkie roboty budowlane i towarzyszące muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia 36 m-cy od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Koszt
poniesiony w celu zebrania niezbędnych do przygotowania ofert informacji ponosi oferent.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji wymiany jedynie jednego okna w zależności od
wysokości przedstawionych ofert.
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III.

Miejsce i termin złożenia ofert: do dnia 03.07.2020r. do godz. 12:00. Ofertę należy złożyć
w Sekretariacie Szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 03.07.2020r
o godz.13:00

IV.

Termin związania z ofertą ( 10 dni)

V.

Wymagane dokumenty do złożenia oferty: oferta firmy ( zał. 1 ) zawierająca cenę za
wykonanie usługi, parafowany wzór umowy (zał.2)

VI.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

VIII. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
IX.

Opis sposobu przygotowania ofert: Oferta wraz z pozostałą dokumentacją musi być
umieszczona w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnie pieczątką firmową Wykonawcy i
napisem ,,Oferta – wymiana stolarki okiennej ”. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. UWAGA! Istnieje możliwość przesłania
oferty na adres mailowy kierownik@sp18.olsztyn.pl. W tym przypadku oferta musi być
jednak niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

X.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przesyłane będą listem lub drogą
elektroniczną Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi niezwłocznie, nie później jednak
niż przed upływem terminu związania ofertą. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie
internetowej szkoły w zakładce zapytania ofertowe.

XI.

Informacja RODO
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l 119 z
04.05.2016, str.1), dalej „RODO” , informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im.
Orła Białego w Olsztynie, 10 - 822 Olsztyn ul. Żytnia 71,
tel. 089-527-15-65; fax. 089-527-15-65, email: sp18.olsztyn@gmail.com
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SP18.260.3.2020
prowadzonym w zapytania ofertowego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz.1579 i 2018 ), dalej
„ustawa Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ,zgodnie zart.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata , okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
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XII.

-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będę podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17ust.3 lit .b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych
 prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art.20 RODO
Załączniki:
Zał. 1 formularz ofertowy
Zał. 2 wzór umowy
Zał. 3 rysunek okna
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