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Zapytanie ofertowe
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
Ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynia-Zdrój
reprezentowany przez Dyrektor Marię Aleksander-Pisz
Zaprasza do składania ofert na malowanie 7 sal lekcyjnych i klatki schodowej:
sala nr.105 (6,35x6,35x3,27),
sala nr 103 (3,35x6,35x3,27),
sala 104 (6,35x6,35x3,27),
sala 139 (10,4x5,75x3,27),
sala 138 (11 x 6 x3,27),
sala 121 (9,3x6,35x3,27),
sala 86 (11x6x3,27)
oraz klatka schodowa- 80 m2.
W ramach wykonywanych robót należy zabezpieczyć stolarkę i podłogi taśmą i folią malarską,
uzupełnić tynki w miejscach uszkodzeń – szpachlowanie, zagruntować powierzchnie przeznaczone do
malowania, wymienić uszkodzone listwy przypodłogowe na nowe, dwukrotnie pomalować farbami
ściany i sufity w kolorach aranżacji, posprzątać i doprowadzić malowane pomieszczenia do
należytego porządku.
Wykonywane prace odbędą się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. Kolor farb ustala
Dyrektor. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami, oraz
posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w
budynkach szkolnych.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie wykonywał roboty
budowlane i zapoznał się z przedmiotem zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 maja 2020r.
Wykonawca powinien sporządzić ofertę do 4 maja 2020r. przedstawiając kwotę netto i brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis
osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis
musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@krynica.szkola.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę.
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 5 maja 2020 r. na stronie
internetowej pod adresem www.krynica.szkola.pl , a wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony
telefonicznie.

