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Miasto Poznań – Poznańska Szkoła Chóralna 

Jerzego Kurczewskiego 

61-862 Poznań 

ul. Cegielskiego 1                                                                        

tel. 61 852 41 76 

fax 61 853 00 19                                                                           

NIP 209-00-01-440 

                                                                                                         ………………………………………… 

                                                                                                         .……….……………………………….. 

                                                                                                         .…………………………………….….. 

                                                                                                               Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  8/2015 

z dnia  7 grudnia 2015r. 

 

 

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej 

na:  

Zadanie nr 1 

Remont sali lekcyjnej nr 19  o wymiarach 6,65 x 4,48 i wysokości 3,8 m 

 demontaż: płyty gipsowej, wełny mineralnej zamontowanej na ścianie o powierzchni  6,65 x 

3,80 m  

 montaż płyty gipsowej oraz założenie materiału dźwiękochłonnego na ścianie o wym.  6,65 x 

3,80 m w miejsce demontażu starych płyt, 

 uzupełnienie ubytków w ścianach poprzez szpachlowanie, 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną. 

Remont sali lekcyjnej  nr 20  o wymiarach 6,60 x 9,00 m i wysokości 3,8m 

 uzupełnienie ubytków w ścianach poprzez szpachlowanie 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną. 

Remont sali lekcyjnej nr 22 o wymiarach 6,60 x 6,30m i wysokości 3,8m 

 uzupełnienie ubytków w ścianach poprzez szpachlowanie 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną. 

 

 

Zadanie nr 2 

Remont instalacji elektrycznej – montaż zasilania, montaż rozdzielnicy RE zgodnie z przedstawionym 

przedmiarem robót. 

 

dla Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego    ul. Cegielskiego 1   61-862  Poznań.  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

a) W przypadku wykonania prac remontowych niezgodnych  z warunkami zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany wciągu 14 dni przez Wykonawcę. 

b) Uregulowanie należności przez Zamawiającego, nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy po 

dostarczeniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

c) Na wykonane prace Wykonawca  udzieli .............. letniej gwarancji. 

 

 



2 

 

2. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę od dnia 23 grudnia 2015 do 30 grudnia 

2015r. 

 

3.     Opis sposobu przygotowania oferty 

3.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a)   formularz ofertowy - załącznik nr 1, 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) lub Wpis do ewidencji działalności   

gospodarczej (EDG) wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu 

składania oferty, 

c)  dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, 

d)  dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji statystycznej Regon, 

e)  dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Wykonawcy,  

3.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.3. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej.  

3.4. Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

W ofercie prosimy podać cenę netto z wyodrębnionym podatkiem VAT uwzględniający wszelkie 

koszty realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia, warunki gwarancji itp. 

 

4. Termin i miejsce składnia ofert 

      Oferty prosimy składać: 

       a)  pisemnie na adres Zamawiającego, tj.: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego                                            

Kurczewskiego ul. Cegielskiego 1,  61-862 Poznań 

       b)  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mariolahetman@szkolachoralna.pl,  

           w terminie do dnia 11 grudnia 2015r. do godziny 1100. 

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania  

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 

 

    Dokumenty, wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy  przekazują: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego                          

ul. Cegielskiego 1, 61-862 Poznań,  

b) drogą elektroniczną na adres e-mail: mariolahetman@szkolachoralna.pl . 

 

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego  

z zapisem  w nagłówku: „Dotyczy: zapytania ofertowego na: Remont instalacji elektrycznej oraz 

sal lekcyjnych w PSCHJK”. 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

zawartych w niniejszym zapytaniu. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną                                      

do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pani Mariola Hetman od poniedziałku do piątku                         

w godzinach od 900 do 1400 .  

 

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                              

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

     Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

     Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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7. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

     Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców (którzy 

złożyli oferty) drogą elektroniczną podając imię i nazwisko Sprzedającego, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz ceny. 

 

8. Termin związania z ofertą 

    Sprzedający  pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 

składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania 

ofert. 

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówienia  bez podania przyczyny. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny. 

 Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- wzór umowy  

 

 

 

                                                                                                     Krzysztof Wójcik 

                                                                                   Dyrektor Poznańskiej Szkoły Chóralnej 

                                                                                                Jerzego Kurczewskiego 


