
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia :                                                                                                   
Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych nr 10 i 11 w budynku  
Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu przy ulicy J. Śliwińskiego  
obejmujący naprawę i malowanie ścian i sufitów. 
Naprawa obejmuje: 
a)  uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, zacieków ( użycie zaprawy tynkarskiej i 
przetarcie spękań gipsem ) 
Malowanie obejmuje: 

- zerwanie lamperii z farby olejnej 

- wyczyszczenie starego pokrycia  

- zeskrobanie sufitu ze starej farby  

- gruntowanie całości ścian i sufitów 

- szpachlowanie wyrównujące 

- malowanie lamperii / farbą olejną  / 

- malowanie ścian i sufitów / farbą emulsyjną  

- malowanie grzejników i rur – 4 sztuki  

- demontaż odbojnic drewnianych 

- malowanie barierek okiennych  – 8 sztuk 

- wymiana parapetów – 8 sztuk 

 Zaleca się dokonanie oględzin pomieszczenia oraz wykonania własnych 

obmiarów. 

a) dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną w kolorze 
białym; 
b) dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną ( kolor farby 
podlega uzgodnieniu ); 
Ponadto prace obejmują: 
a) przesunięcie mebli znajdujących się w pomieszczeniach i pomalowania za nimi; 
b/ przeniesienie przed malowaniem znajdujących się przedmiotów w 
pomieszczeniach;  
c/ zabezpieczenie foliami mebli, drzwi, okien oraz rolet w oknach,  itp. 
2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania 
ofertowego dostarcza Wykonawca. 
3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy 
użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym 
przepisom, normom i standardom. 
4. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące 
przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury. 
5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu 
w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00. 
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej . 
7. Wykonawca dołączy do oferty szczegółowy kosztorys . 



8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót 
za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy. 
9. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z 
odbioru robót. 
10. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady: 
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich 
usunięcia , wyznaczając termin usunięcia wad. 
2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu 
zamówienia po raz drugi. 
11. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  
oferty. 
 
13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny 
brutto. 
 
14. 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. 
 
15. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania 
ofertowego. 
 
16. Termin składania ofert upływa dnia 2 grudnia 2016 r. o godz. 14,00 w 
sekretariacie  Zespołu Szkól nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu przy ulicy J. 
Śliwińskiego 1 lub pocztą elektroniczną  -  h.borowska@zs2kg.pl 
 
17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za 
najkorzystniejszą  cenowo . 
 
 
 
 
 
 
 


