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KG.261.1.2021 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane 

o wartości szacunkowej zamówienia 
poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie, 

al. Jana Długosza 10A  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: „Remont posadzki 

w pomieszczeniu NS2 na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych 

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 3”.  
 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają przedmiary robót (jako materiał 

pomocniczy) zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

          warunki, o których mowa w art. 57 Prawo Zamówień Publicznych, dotyczące: 

2.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, 

2.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi    do wykonania zamówienia, 

2.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

2.2  Zapewnią przy realizacji zamówienia udział osoby pełniącej funkcję kierownika 

         budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

         budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który odbył co najmniej 

         2- letnią praktykę zawodową na budowie. 

2.3   Wykonawca musi figurować na białej liście podatników. 
 

Termin wykonania zamówienia:   

 do dnia 17 grudnia 2021 r. 
 

Okres gwarancji: 

 minimum – 36 miesięcy 

 maksimum – 60 miesięcy 
 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Piotr Borowicz, tel. 512 709 508, 

Dokumenty w niniejszym postępowaniu będą przekazywane oferentom:  e-mailem.  

Oferty należy składać (wzór - załącznik nr 1 oraz zatwierdzony przedmiar robót 

załącznik nr 2): 

 e-mailem na adres administracja@zss.lublin.eu 

 do dnia 19 października  2021 r.  do godz. 10
00

 
 

Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie. Otwarcie złożonych ofert 

nastąpi w dniu 19 października  2021 r.  o godz. 10
15

  w siedzibie Zamawiającego przy 

al. Jana Długosza 10A. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie przewidujemy osobistego udziału oferentów 

w procedurze. Kontakt tylko e-mailem lub telefonicznie. 
  

 

Postać oferty: 
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1. W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez 

VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT. 

2. Okres gwarancji. 

3. Nr konta bankowego. 

4. Ofertę należy przesłać zeskanowane w wersji elektronicznej – pod rygorem 

nieważności. 

5. Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem załączonym do zaproszenia. 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

Wykonawcy. 

7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 

osoby uprawnionej. 

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

9. Oferty są składane tylko w jednym egzemplarzu. 
 

 Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: 
 

Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Zamawiający oceni oferty według 

następujących kryteriów: 

Cena oferty brutto – 60% 

Sposób oceny wg wzoru: Z=(Cn : Cb)×Wc, 

gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badana, Wc - waga kryterium ceny. 

Okres gwarancji – 40%  

Sposób oceny wg wzoru: Z=(Gb : Gmax)×Wg, 

gdzie: Gb - gwarancja badana, Gmax = 60 , Wg - waga kryterium gwarancji 
 

Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub cena 

oferty najkorzystniejszej przekracza wartość środków przeznaczonych na realizację  

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen. 

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od 

terminu składania ofert. 

Ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie wysłane e-mailem do wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który przedłożył 

najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z ww. wymaganiami, zostanie powiadomiony  e-mailem 

o rozstrzygnięciu Zamawiającego. W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany 

oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument 

określający  sposób reprezentacji podmiotu (kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz (jeśli dotyczy) 

pełnomocnictwo. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

bez podawania przyczyn. 
 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Przedmiar robót (materiał pomocniczy)   
 

 Lublin, dnia 08 października 2021 r.       

    

Ryszard Morawski 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych  

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie 


