
        Skała, dnia  06.07.2022 r. 

 

                                                ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

1. Zamawiający: 

Nazwa Zamawiającego:           Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 
Miejscowość                  Skała 
Adres:                   32- 043 Skała, ul. Ks. Stanisława Połetka 30 
E mail:                                           sekretariat@lo-skala.edu.pl 
       
Tel./fax.                                         księgowość 12 389 0311 lub 791374190 
Adresy strony internetowej   www.lo-skala.edu.pl 
Zamawiającego:                         Platforma e Zamawiający 
                                                     
 
2. Tryb udzielania zamówienia: 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie  z art. 2 ust 1 pkt 1  Ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.poz.1129 zm.).  
 
3.  Zamówienie 
 
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: 
 
4. Opis przedmiotu 
 
     4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
       
Wykonanie prac malarskich sali lekcyjnej (16) i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych w Skale, ul. Ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała. 
 
Szczegółowy zakres prac malarskich z wyszczególnieniem ilości pomieszczeń, powierzchni 
ścian, sufitu oraz rodzajów materiałów zakupionych przez Wykonawcę. 
 

  polegających na: 

 wykonaniu naprawy i wyrównania powierzchni prac tynkarskich; 

 likwidację pęknięć tynku oraz ubytków w tynku, likwidację niepotrzebnych elementów  

mocujących np. kołków, wkrętów. W tym wykonania gładzi gipsowej w miejscach tego 

wymagających; 

 demontaż i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie  sali lekcyjnej; 

 przygotowanie do malowania oraz częściowe zmycie powierzchni do malowania; 

 zagruntowanie powierzchni przewidzianych do malowania; 

 malowanie dwukrotne wszystkich ścian oraz  farbą kolorową firmy Flugger; 

 malowanie dwukrotne sufitu farbą białą firmy Flugger;  

 usunięcie taśm i folii zabezpieczających, sprzątanie  pomieszczeń po wykonanych pracach; 



UWAGI OGÓLNE: 

   - wymienione w pozycjach roboty są robotami podstawowymi, roboty pomocnicze jak np.   
      użycie drabin, rusztowań stanowią koszty pośrednie robót, 
   - wysokość pomieszczeń 3 m 
 
 

Pomieszczenia 

 
Powierzchnia 

sufitu w m2 

 

Powierzchnia 
ścian m2 

Gabinet Dyrektora 16,30 51,70 

Sekretariat 13,20 47,30 

Sala 16 40 76,80 

Holl 260 458 

Klatka 47 126 

Korytarz dół 51 149 

                                                                               427,50 m2                       908,80 m2 

 
       Powierzchnia użytkowa ogółem 1.336,30 m2 
 
                           
5. Termin realizacji zamówienia: 
 
Od dnia 20  lipca do 20 sierpnia 2022 r. 
 
6. Okres gwarancji: 1 rok 

 
7. Kryterium oceny ofert: 
 
Cena -100 % całość wykonania usługi 
 
8. Warunki płatności: przelew po wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
 

  9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku   

     polskim. 

10.  Wykonawca  może podać tylko jedną cenę brutto ( z obowiązującym na dzień składania   

     oferty z podatkiem VAT). 

 11. Zamawiający, zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia 

uwzględniając średnią ceną za minimum. 

12. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Oferta oznaczona pieczęcią firmową wykonawcy powinna być złożona  w formie pisemnej, w 
zamkniętej kopercie w terminie w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. Stanisława Połetka 30, 
sekretariat szkoły lub skan oferty przesłać na adres  e-mail sekretariat@lo-skala.edu.pl 
 
Termin składania ofert do dnia 18.07. 2022 r. do godz.12.00 
Otwarcie ofert  w dniu 18.07 2022 r. o godz. 13.00 
 



13. Koperta powinna być opisana – „oferta  na malowanie pomieszczeń w budynku Zespole 
Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ul. Ks. St. Połetka 30.  
 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

14. Sposób przygotowania oferty: 

14.1 Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym  
14.2. Do oferty należy dołączyć: 
 a) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS 

b) formularz ofertowy 
 
14.3 Oferty niekompletne podlegają odrzuceniu. 
 
14.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku, 

kiedy  wartość oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość przeznaczonych na to 
zadanie środków finansowych. 

 
14.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
14.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
14.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
  
 
Kontakt w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego i procedury –     
Elżbieta Boroń –tel. kontaktowy 791374190 lub księgowość -12 389 0311    
mail: elzbieta.boron@lo-skala.pl 
 
 
 
Załącznik nr 1 
wzór oferty 
formularz ofertowy 

 

 

 
 
 
 
 

 


