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Chojnów, dnia 19.06.2019   r.  

 
RG.2600. 7 .2019 

 
 

„Zapytanie ofertowe dotyczące „Dostosowania budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 

w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 18 do obowiązujących wymogów pożarowych”   
 

1. Gmina Miejska Chojnów, Plac Zamkowy 1; 59-225 Chojnów, zaprasza do złożenia oferty handlowej na 
wykonanie zadania pn.  

 

„Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie  

przy ul. Wojska Polskiego 18 do obowiązujących wymogów pożarowych” 

 
2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
3. Szczegółowy zakres zadania.  
 

 Zakres prac obejmuje, w szczególności:  

 
1. Roboty ogólnobudowlane i montażowe  - zamknięcie głównej klatki schodowej ściankami i drzwiami 

o klasie odporności ogniowej EI30Sm, wykonanie wentylacji grawitacyjnej klatki schodowej 
2. Roboty instalacyjne i sanitarne: wykonanie instalacji hydrantowej w budynku, wykonanie systemu 

oddymiania klatki schodowej. 

3. Roboty instalacyjne, elektryczne i teletechniczne: wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego, montaż w pomieszczeniu kotłowni urządzenia sygnalizacyjno-alarmowego 

odcinającego dopływ gazu do budynku, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru z 
powiadomieniem Komendy Miejskiej PSP. 

4. Wyposażenie budynku w : gaśnice, montaż samozamykaczy, barierę zabezpieczającą 
5. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka wiaty , demontaż boazerii na drogach ewakuacyjnych 

 

6. Uruchomienie i testy systemu, szkolenie personelu. Wykonawca przygotuje i przekaże dokumentację 
powykonawczą uzgodnioną z osobą posiadającą stosowne uprawnienia  

w zakresie pożarnictwa. Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone  
i zamontowane urządzenia. 

 

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary.  W celu dokonania pełnej 
wyceny prac zaleca się wykonawcy oględziny obiektu.  

     
4. Opis sposobu obliczenia ceny: wykonawca przedstawi w ofercie cenę brutto obejmującą całość przedmiotu 

zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości,  
a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona 

w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje 

najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:  
 

            Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert  
  C=                                                                                                                          * 100% 
                                        Cena oferowana badanej oferty  
 
przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie usługi. 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

 
5. Płatność dokonana będzie po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku, po 

podpisaniu protokolarnego odbioru prac. 
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6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Wykonanie zadania w terminie do dnia  

       od dnia podpisania umowy do 31.07.2019 r.   
 

7. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 
1) wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty. 

 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 
 

9. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:  

 

Ofertę należy dostarczyć zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, 

Plac Zamkowy 1, w terminie do dnia 01 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty 

złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty: cena - 100 %  

 
11. Osoba do kontaktów:   

   

 Tomasz Głąbicki        - tel. (76) 81 86 681 wew.127 
 

 

12. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Załączniki: 

 
1. Formularz ofertowy.  

2. Schematy, opisy  i rysunki  

 
 


