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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
-postepowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na podstawie art. 

4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 tj. ze zm.) 

 

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie: robót 

budowlanychzwiązanych z remontem pomieszczeń przeznaczonych dla dzielnicowego Biura 

Finansów Oświaty – Wesoła w budynku  Szkoły Podstawowej nr 174 w Dzielnicy Wesoła m. st. 

Warszawy,Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa Wesoła. 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących prac zgodnie z dokumentacją 

projektową: 

WARIANT 1 OFERTY CENOWEJ– dotyczy całości zakresu robót remontowo – budowlanych 

tj.: 

- prace rozbiórkowe, 

- wykonanie ścianek działowych, 

- prace tynkarskie, 

- wykonanie instalacji elektrycznej, 

- instalacje wodno – kanalizacyjne, 

- prace posadzkarskie i glazurnicze, 

- prace malarskie, 

- montaż stolarki, 

- prace wykończeniowe. 

WARIANT 2OFERTY CENOWEJ– z zakresu wykonywanych robót remontowo – 

budowlanych opisanych powyżej należy wyłączyć projektowany SANITARIAT – POM.NR 8 

(WC dostosowany dla osób niepełnosprawnych) z przyłączem: 

- kanalizacyjnym (doprowadzenie z pomieszczenia gospodarczego), 

- wentylacyjnym (doprowadzenie zpomieszczenia WC). 



Uwaga! 

- w przypadku wyłączenia SANITARIATU – pom. nr 8, przewiduje się wykluczenie 

odpowiednich zapisówdot. przedmiotu zamówienia z projektu Umowy. 

 

Szczegółowy zakres prac zawierają dokumenty stanowiące załącznikido niniejszego zapytania 

ofertowego tj.: 

- projekt budowlany – załącznik nr 1; 

- przedmiar robót – załącznik nr 2; 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 3; 

- Projekt Umowy – załącznik nr 4. 

Wymagany termin wykonania zamówienia do16.12.2020r. 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

Oferty cenowe należy przedłożyć w dwóch wariantach cenowych z uwzględnieniem ceny netto      

i brutto za wykonanie całego zamówienia. 

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

- cena – 80% 

- gwarancja - 20% 

 

Ofertę cenową należy przesłać do dnia 9 października 2020 r. do godz. 16.00 pocztą 

elektroniczną na adres: dbfowesola@dbfowesola.pl  

Osobą upoważnioną do kontaktów jest p. Agnieszka Karbowska, tel. 22 77 88 203. Osobą 

upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest p. Dariusz Galiński, Dyrektor Dzielnicowego Biura 

Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, tel. 22 77 88 200. 

 

 


