Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 362 86 33, e-mail: sp13@edukacja.czestochowa.pl
www.sp13.edu.pl
Zapytanie ofertowe nr 1/2017
(dotyczy wykonania usługi)
w Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie
I. Zamawiający:
Szkoła Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie
ul. Wręczycka 111/115
42-200 Częstochowa
NIP: 573-010-77-47, REGON: 000712396
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z uszczelnieniem połaci dachu z
kominami i ogniomurami.
2. Szczegółowe wytyczne:
a) Naprawa betonowej wylewki na kominie (przy wyłazie dachowym) 124 cm x 196 cm
grubości 5 cm
b) Wykonanie czapy kominowej jak pkt . 1.
c) Wyklejenie czapy kominowej papą termozgrzewalną na zamontowanych wcześniej
obróbkach blacharskich o szer. do 20 cm wokół komina.
d) Wyklejenie starej obróbki blacharskiej dł. 4,1 m papą termozgrzewalną o szer. 45 cm.
e) Wymiana i uszczelnienie 3 szt. blaszanych rur wywiewnych ø 170 mm
f) Zabezpieczenie antykorozyjne i uszczelnienie 12 rur wywiewnych ø 170 mm.
Uzupełnienie brakujących daszków
g) Zamontowanie listwy dociskowej (np. z blachy ocynk i powlekanej) przy ogniomurach:
223 mb (bud. szkoły) + 128 mb (bud. sali gimnastycznej) = 351 mb
h) Uszczelnienie wpustów dachowych : 6 szt.
i) Uszczelnienie deflektorów i przejścia rur i kabli przez poszycie dachu
j) Zamontowanie 26 szt. brakujących deflektorów
k) Uzupełnienie 4 brakujących odpowietrzników na sali gimnastycznej
l) Naprawa 4 miejsc uszkodzonej papy termozgrzewalnej poprzez zgrzanie łat na pełną
wypływkę: 10 m2
m) Zamontowanie obróbki blacharskiej na czapach kominowych o szerokości w rozwinięciu
do 20 cm : 4 mb
n) Wyklejenie papą termozgrzewalną 2 czap kominowych o wymiarach 0,5 x 0,5 m
i uszczelnienie deflektorów
o) Oczyszczenie i udrożnienie rynien i rur spustowych
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - trzy tygodnie od podpisania umowy, jednak nie
później niż do 31.08.2017 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 362 86 33, e-mail: sp13@edukacja.czestochowa.pl
www.sp13.edu.pl
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
sp13@edukacja.czestochowa.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa do dnia 14.07.2017 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.07.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 13
im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Wręczycka 111/115, 42-200 Częstochowa.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena: 98%
2 – Gwarancja od 36 – 60 miesięcy: 2%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Iwona Olszówka pod numerem telefonu 34 3628633
oraz adresem email: dyrekcja@sp13.edu.pl

Dyrektor Szkoły
mgr Iwona Olszówka

