
                                     Gliwice 12.04.2018r. 

Nr sprawy: NG.26.01.2018 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 

 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne 

im. Marii Skłodowskiej - Curie 
w Gliwicach 

44-100 Gliwice ul. Okrzei 20 
 
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 
 

„Roboty remontowo – budowlane  związane z remontem pokryć dachów budynku głównego i 
pawilonu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego  w Gliwicach  przy ulicy Okrzei 20” 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
  
Określenie przedmiotu : 
kod CPV: 45.21.42.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych 
ze szkolnictwem 
kod CPV: 45.26.10.00-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z częściowym 
remontem papowego pokrycia dachu budynku głównego oraz tzw. pawilonu  Górnośląskiego 
Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20. Zamawiający  przygotował na potrzeby  
zapytania przedmiar robót, który określa  wymagany minimalny zakres robót .  
Przedmiar przez Wykonawcę powinien być traktowany jako orientacyjny  a  Wykonawca we własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność określi , na podstawie wizji lokalnej ,ustali  niezbędny zakres 
rzeczowy prac gwarantujący wykonanie robót zgodnie z sztuką budowlaną oraz zapewnienie 
dotrzymania deklarowanego czasu gwarancji na wykonane roboty. 
Zamawiający wymaga  deklaracji minimum dwu-letniego okresu gwarancji na wykonane roboty 
objęte zapytaniem.  

 
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 
-wiedza i doświadczenie 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia.  
 
 - potencjał techniczny 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia. 
 
- osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio 
wykwalifikowany personel. 



 
 
 
III. Kryteria oceny oferty: 
     
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: 
 

Nazwa kryterium waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

cena  brutto PLN        Wa=100,00 Ca=((C min/ C of ) x Wa )x100 pkt.  

    
gdzie: 
1)  Cmin - najniższa wartość w ocenianym kryterium 
      Cof - wartość badanej oferty w ocenianym kryterium 
      Cx - liczba punktów w kryterium 
      Wx - waga w ocenianym kryterium 
 
2) maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.  
3) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów  
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania 
ofertowego i została oceniona jako najkorzystniejsza. 
 
 
 IV. Termin realizacji zamówienia:  
 Okres realizacji zamówienia przedmiotu umowy określa się do 31.07.2018r.  Roboty remontowo – 
budowlane będą mogły być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich wykonywania 
z Dyrekcją Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach w sposób niekolidujący 
z funkcjonowaniem  Szkoły. 
 
V. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty: 
 

1) druk propozycji cenowej wg zał. nr 1 
2) wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej 
3) kosztorys ofertowy 

 
VI. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 
 
 Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego:  
Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Okrzei 20 lub złożyć osobiście 
w sekretariacie szkoły do  godz. 13.00 do  dnia 20.04.2018 r. 
 
VII. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod nazwą:   
 
„Roboty remontowo – budowlane  związane z remontem pokryć dachów budynku głównego 
i pawilonu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego  w Gliwicach  przy ulicy Okrzei 20” 
 
 
VIII. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania  
z przedstawionej propozycji. 
 
IX. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego 
Izabela Curyło – kierownik gospodarczy, Tel. 32 2313576 wew. 223 



 
Załączniki do zaproszenia: 
- wzór propozycji cenowej 
- przedmiary robót 
 
 
      Bogumiła Kluszczyńska 

     Dyrektor 
                                                             Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego 

          w Gliwicach 
 

 

 


