
 

  

 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego „MEDYK”  
ul. I. Dowgielewiczowej 5  
66-400 Gorzów Wlkp.  
sekretariat@ckziumedyk.pl  
 

Zapytanie ofertowe 

 
Remont kominów na budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

„MEDYK”  w Gorzowie Wlkp.  

 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego „MEDYK” 
ul. I. Dowgielewiczowej 5 
66-400 Gorzów Wlkp.  
NIP: 599 318 83 87 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zmianami). 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ. 

  

 
 

 - Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne prace specjalistyczne  Kod CPV 45260000-7 

   

              - Kominy przemysłowe                                    Kod CPV 45262610-0 

IV.  
OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA   

  
Remont kominów na budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

„MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim. 

   

   

      

 

  Zakres robót:   
    

   
               Remont 4 kominów znajdujących się na budynku internatu ul. I. Dowgielewiczowej 7 polegający na 

demontażu poszycia dachowego. Postawienie rusztowania rozebrania kominów poniżej pokrycia dachu. 

Odbudowanie kominów do pierwotnej wysokości, zachowując oryginalny wygląd. Demontaż rusztowań, oraz 

przywrócenie pokrycia dachu do pierwotnego stanu. Kolorystyka cegły oraz zaprawy musi być zgodna z 

kolorem pozostałych istniejących kominów. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy 



 

  

 

 

 

 

 

wykonać zgodnie z Normami, przepisami bhp i warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz Ustawy prawo budowlane. 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów zakupionych we własnym zakresie. 

  

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 

Prace związane z zamówieniem należy wykonać w terminie  od 05.10.2022 do 

31.10.2022r. 
 
 
 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I KRYTERIUM WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto.  
2. Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy 

 
i nie podlega zmianie, chyba że inne okoliczności spowodują konieczność zmiany 
zakresu prac lub/i ceny umownej w tym wykonania robót nie ujętych w ofercie. 

 
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium 

cenowe – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy 

spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. 
 

4. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z 

istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które 

mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz skalkulowania wynagrodzenia 

ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

VII. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU: 
 

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia następujących dokumentów:  

 Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, 
 

 Dokumenty potwierdzające odpowiednie uprawnienia do wykonania prac, 
 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.  
1. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” 
 

ul. I. Dowgielewiczowej 5  
 

66-400 Gorzów wlkp. 
 

pokój nr 9 – sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” 

 w terminie do dnia 28.09.2022 do godziny 10:00. 
 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

1. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” 
 



 

  

 

 

 

 

 

ul. I. Dowgielewiczowej 5  
 

66-400 Gorzów wlkp. 
 

     Sala nr 11 
 

dnia 28.09.2022 r. o godzinie 10:30 

 

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE 
 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 
 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie 

niezwłocznie zawarta umowa na realizację zamówienia. W przypadku, gdy wyłoniony 

Wykonawca odmówi podpisania umowy wówczas taka umowa zostanie podpisana z 

Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą z kolei liczbę punktów. 

 
 

X. Załączniki 
 

Zał. nr 1 wzór oferty, 

Zał. Nr 2 Decyzja konserwatora zabytków 

Zał. Nr 3-rzut dachu budynku internatu 

Zał. Nr 4- wzór umowy 

 

XI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU 
 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

Wartość zamówienia została określona poniżej 130 000,00 zł w związku z tym 
 

w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

Postępowanie może zostać unieważnione bez podawania przyczyny. 

 

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można 

uzyskać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” ul. I. 

Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wlkp. w dni pracy. Osoba odpowiedzialna za przedmiot i 

procedurę zamówienia: 
 

Sławomir Wasilewski tel.: 95 7359 015 wew. 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


