
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia :    

     Przedmiotem zamówienia jest podanie ceny za  wykonanie kosztorysu  remontu   

     konserwatorskiego komina na  budynku szkół  I Liceum Ogólnokształcącego i 

     Zespołu Szkół nr 2  w  Kołobrzegu   wpisanego do rejestru zabytków woj.    

     Zachodniopomorskiego pod  nr A-1568  decyzją z dnia 16 września 2016 roku              

2. Zakres planowanych prac obejmuje :  

    Zakres prac  obejmuje remont komina poprzez poprawę jego stanu technicznego          

    oraz zabezpieczenie przed dalszą destrukcją.   

    Szczegółowy opis i specyfikacja komina wraz z jego zdjęciami przedstawiona jest  

    w załączniku do zapytania ofertowego :                                                                                                   

     ‘’ Opracowanie zakresu prac naprawczych konserwatorsko- remontowych i 

    renowacyjnych ścian komina nieużytkowanej kotłowni budynku szkół od strony 

    ulicy ppor. J. Śliwińskiego w Kołobrzegu’’. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie bezwzględnie zgodna z treścią  

    dokumentacji prac naprawczych konserwatorsko-remontowych   / w tym w   

    szczególności z programami prac konserwatorskich i projektami budowlanymi /. 

4.  Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego powinno być  

     wykonane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji  

     elektronicznej. 

5.  Zaleca się Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich  

     informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.   

6.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny  

     brutto za całość zamówienia. 

7.  Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną    

     techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę  

    upoważnioną do reprezentowania firmy. 

8.  Ofertę można złożyć : 

  -  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres h.borowska@zs2kg.pl 

     w tytule e- maila wpisując ‘’ Oferta na opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

     oraz przedmiaru robót komina ‘’ 

  -  za pośrednictwem poczty na adres : 

     Zespołu Szkól nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu ul.  J. Śliwińskiego 1  

       opisując kopertę   ‘’Oferta na opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

       oraz przedmiaru robót komina ‘’ 
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 -     osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły , opisując kopertę  

        ’’ Oferta na opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

         oraz przedmiaru robót komina ‘’ 

  9. Termin składania ofert upływa dnia 29 października  2018 r. do godz. 14.00 

10. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści  

      informację podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

      na stronie internetowej www.Gimnazjum2.org  

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty, miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany  

      Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego . 

13.  W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto  za wykonanie przedmiotu  

       zamówienia .   

14. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym  

      również wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
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