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ZESPÓł, SZKÓŁ, F{R. 3
z Oddziałami integracllnynri rł, Rzeszou,ie

35-207 Rzeszótv, ul. Ptasia 2

R,egon 1 B0845440, }JIP 5 170359493
tęI. I,7 748 25 30,fiax 17 14B ż5 Ą2

Rzeszów, dnia 1 8.05,201 7r.

ZAPYTAN|E OFERTOWE

Dotyczy wykonanie robót remontowych zadania pn. 
'Remont 

kuchni wriŁ zapleczem" w budynku Zespolu Szkoł Nr 3

z Oddziałamilntegracyinymi w Rzeszowie przy ul. Ptasiej2

l. Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1,35-064 Rzeszów, NlP 8130008613

Reprezentowana pęez
Mariolę Tymczyszyn- dyrektora Zespołu Szkoł Nr 3 z Oddziałami lnĘracyjnymi, 35- 207 Rzeszów ul. Ptasia 2

tel. 17 74825 30, fax 17 748 25 42

www. z§3int.resman,pl

e-mail : zs3int@gmail.com

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w kuchni wraz zapleczem w budynku Zespołu Szkoł Nr 3 z Oddziałami

lntegracyjnymi w Rzeszowie pzy ul. Ptasiej2.

W zakres realizacji pnedmiotu zamówienia wchodziwykonanie następujących robót:

a) skucie starych okładzin ściennych wraz tynkiem i ułożenie nowych,

b) skucie posadzek i wykonanie nowych,

c) wymiana urządzeńsanitamych: umywalek, zlewozmywakow wraz z armatuą oraz muszli ustępowej,

d) wykonanie nowych tynków z gipsu szpachlowego ,

e) dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk, pojemników na papier toaletowy, mydła w płynie,

pojemnika na ręczniki papierowe, lustra,

fl roboty malarskie (malowanie fańąemulsyjnąścian isufitów, malowanie farbąolejnąelementow

stalowych- grzejniki, rury wodociąowe, rury gazowe, pnewody, wentylacyjne),

g) ) wymiana instalacji elektrycznej wftz opvyrządowaniem i zabezpieczeniem,

h) dostawa i montaż wyposazenia kuchni: kuchnie gazowe, taborety gazowe,

i)dostawa i montaż blatu roboczego (lady podawczej )z ąlomarmuru,
ji dostawa i montaż rolety w oknie podawczym,

kifoliowanie okien w kolorue mlecznym,

oraz inne roboty niezbędne do prawidłowej realizacji pzedmiotu zamowienia.

2, Miejsce itermin składania ofeń:

Ofeńę należy złożyćw sekretariacie Zespołu Szkoł Nr 3 z Oddziałami lntegracyjnymi, 35-207 Rzeszów

ul. Ptasia 2 w terminie do dnia 02,06,2017r. do godz, 9.00

Otwarcie ofeń w dniu; 02.06.2al7r, o godz, 9.30 w siedzibie ZS Nr 3 w Rzeszowie ,ul, Ptasia 2

3. Termin wykonania zamów|enia : do 18 sierpnia 2017 r,

4. Opis sposobu pnygotowania oferty,

Ofeńę należy pzygotować wg załączonąo wzoru, czytelną podpisana pzez osobę/y uprawnione w dokumentach

rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej

czynności prawnej pzez osoĘ/y upoważnion{e do reprezentacji podmiotu.



Ofeńę naleźy złożyć w zamknięĘ kopercie z napisem :

Zespoł Szkoł Nr 3 z Oddziałami lnĘracyjnymi
35-207 Rzeszów ul. Ptasia 2

OFERTA na wykonanie zadania: Remont kuchniwraz zapleczem

§. Opis kryteriów oceny ofeń, ich znaczenie isposób oceny :

Najniższa cena: waga kryterium 100 0/o

6.0soba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :

Pani Mariola Tymczyszyn Zespoł §zkoł Nr 3 z Oddziałami lntegracyjnymi w Rzeszowie, 35- 207 Rzeszów

ul, Ptasia 2 te\,1774825 30, fax 177482542

zatwierdził:

DVBEKTCR

,u,.*!YP,,P5-,
Podpis i pi...ł Ov"ffira zmawiającego

7ałączniki:

Zalęznik nr't- Formulaz ofeńowy

Załryznik nr 2- Pzedmiar roMt
Załącznik nr 3- Wzór umowy,


