
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
     z dnia 12.09.2017 

 

Szkoła Podstawowa Nr 16 

Chabrowa 43 

81-079 Gdynia 

e-mail sp16.gdynia@wp.pl 

 

Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawa Zamówień Publicznych (tekst 

jedn. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) tj. co do zamówień i konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. 

 

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

 

„Przebudowa pomieszczeń lokalu mieszkalnego na cele oświatowe  wraz z 
instalacjami :elektryczną i wentylacji mechanicznej 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest inwestycja polegająca na przebudowie i 

wykończeniu w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku 

szkoły na salę zajęć pozalekcyjnych wraz z instalacjami: elektryczną i wentylacji 

mechanicznej.  

Budowa powinna być prowadzona w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły w 

trakcie wykonywania robót budowlanych. Zamierzenie budowlane zakłada między innymi 

przebudowę, dostosowanie do przepisów p.poż. i bhp oraz budowę wyjścia 

ewakuacyjnego bezpośrednio na zewnątrz budynku wraz z pochylnią dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Prace budowlane polegają głównie na: 

- zamurowaniach i wyburzeniach fragmentów ścian wewnętrznych, 

- przebudowie istniejącego otworu okiennego na drzwiowej stanowiące wyjście 

ewakuacyjne, 

- budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

- wydzieleniu pożarowym pomieszczeń od reszty budynku w klasie min. REI60 (ściany), 

REI30(strop)oraz EI30 (drzwi przeciwpożarowe), 

- poszerzeniu istniejących drzwi wew. z projektowanej Sali zajęć pozalekcyjnych na 

klatkę schodową – do 0,9 m w świetle ościeżnicy, do pomieszczenia porządkowego  do 

0,8m 

- wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, 

- wymianie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

- przebudowie instalacji wewnętrznych elektrycznych, gazowych, wod-kan, 

- budowie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z czerpnią i wyrzutami 

w ścianie zewnętrznej wyposażonymi w klapy ppoż EIS60 

- wyposażeniu pomieszczeń w gaśnicę, 

- remoncie posadzek, ścian i stropów 

 

Załączniki: 

 Tabela przedmiaru robót  - roboty budowlane 

 Tabela przedmiaru robót  - instalacje sanitarne 

 Tabela przedmiaru robót – instalacje elektryczne 

 

 

Projekt budowlany oraz Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz i pochylni dla 

osób niepełnosprawnych do wglądu w sekretariacie szkoły codziennie  

w godz. 8.00-15.00 

 



Oferent zapewnia nadzór kierownika budowy podczas trwania robót. 

 

 

Podane wymagania są wymaganiami minimalnymi dotyczącymi adekwatności do 

wymagań projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne oraz 

zgodne w obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. 

Dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację w/w przedmiotu 

zamówienia oraz niezbędnym potencjałem technicznym. 

 

 

Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową ryczałtową (kosztorys ofertowy)  

sporządzoną  w oparciu o dokumentację  oraz wizję lokalną umożliwiającą rzetelne 

przygotowanie propozycji cenowej. 

 

Termin realizacji zamówienia:  9 października - 30 listopada 2017. 

 

 

Oferty powinny być złożone pisemnie w Siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej 

Nr 16 – sekretariat ul. Chabrowa 43 81-079 Gdynia 

Oferta na : „Przebudowa pomieszczeń lokalu mieszkalnego na cele oświatowe wraz z 

instalacjami :elektryczną i wentylacji mechanicznej 

 

Termin złożenia oferty: 20.09.2017 do godz. 15.00. 

 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 

 

Kryteria oceny ofert: 80% cena wykonania zamówienia 20% gwarancja. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Dorota Bębenek   Tatiana Biernat 

Dyrektor    kierownik administracyjny 

 

 

 


