Numer sprawy: P12. 2220.1.2019

Konin, dn. 25.01.2019r.

PUBLICZNY KONKURS OFERT
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
1.Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Konin/Przedszkole Nr 12 „Kubuś Puchatek” ul. Kard
Stefana Wyszyńskiego 42, 62-510 Konin, NIP 665-28-99-834, Tel/fax : 63 243 49 20/606 546 957
e-mail: sekretariat@przedszkole12-konin.pl strona: www.przedszkole12-konin.pl
2. Przedmiot i nazwa zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni warstw posadzkowych w
pomieszczeniu dydaktycznym nr 1 i 2 oraz hallu głównym części parterowej budynku
Przedszkola nr 12 w Koninie ” o powierzchni 218,33 m2 w budynku Przedszkola nr 12
„Kubuś Puchatek „ w Koninie.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): -45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty
remontowe i renowacyjne.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie „Przedmiar robót”, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego konkursu ofert.
3.3. W razie potrzeby na prośbę Oferenta Zamawiający może przesłać pocztą elektroniczną „Rysunki
przebudowy”.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Termin wykonania zadania:
5.1. Od 01 Lipiec 2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
6.1. W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania
się z Wykonawcami jest Aneta Gajewska tel./fax 63 243 49 20/606 546 957
e-mail: sekretariat@przedszkole12-konin.pl
7. Sposób przygotowania oferty cenowej.
7.1. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2
8. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny
8.1. Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
8.1.1. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia = 100%
8.1.2. oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy z zamawiającym – wzór umowy stanowi
załącznik nr 3.
8.2. Cena oferty nie będzie mogła ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
9.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
9.2. Oferta powinna:
9.2.1. posiadać datę sporządzenia,
9.2.2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu,
9.2.3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
10. Miejsce oraz termin składania ofert
10.1. Oferta powinna być sporządzona na druku załączonego Formularza i złożona w formie
papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem wykonawcy, opisanej: „Oferta na wykonanie
zadania Przebudowa: „Remont nawierzchni warstw posadzkowych w pomieszczeniu

dydaktycznym nr 1 i 2 oraz hallu głównym części parterowej budynku Przedszkola nr 12 w
Koninie ”. Nie otwierać przed 15.02.2019r.”. na adres: Przedszkole nr 12 „Kubuś Puchatek „
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 42, 62 -510 Konin, Dział kadr i księgowości do dnia
15.02.2019r. do godz. 12:00.
10.2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.02.2019r. o godz. 10.00, a o wynikach zostaną
poinformowani pisemnie wszyscy oferenci. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w Biuletynie
Informacji Publicznej zamawiającego z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy, ceny
najkorzystniejszej oferty w dniu 19.02.2019 r do godz. 15.00.
10.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
11. Załączniki
11.1. Przedmiar robót.
11.2. Formularz ofertowy.
11.3. Wzór umowy

Załącznik nr 11.1. do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – przedmiar robót

Przedmiar robót
Remont nawierzchni warstw posadzkowych w pomieszczeniu dydaktycznym nr 1 i 2
oraz hallu głównego w części parterowej budynku Przedszkola nr 12 „Kubuś
Puchatek „w Koninie
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 62-510 Konin. ul. Kard .Stefan Wyszyńskiego .Nr. 42
(kod - miejscowość)

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robót

Jedn.
miary

Obmiar

1. WYMIANA POSADZEK W CZĘŚCI PARTEROWEJ BUD.PRZEDSZKOLA NR 12 W KONINIE
(Pomieszczenie nr 1 ,2 oraz hall główny )- ROBOTY ROZBIÓRKOWE .

1
1

2

3

4

5

6

7

8

2
wg nakładów
rzeczowych
Orgbud
9240101-01050
wg nakładów
rzeczowych
KNR 401I0818-05-050
wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01021201-060
wg nakładów
rzeczowych
KNR 19010628-05-050
wg nakładów
rzeczowych
KNP 1-1A01030101-060

3
4
Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii m2
założenie folii na lamperie oraz owory okienne
i drzwiowe
krotność= 1,00

5
320,00

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
zgrzewanych
krotność= 1,00

m2

218,33

m3

21,83

m2

209,00

m3

21,83

m3

21,83

m3

21,83

m3

21,83

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm ,grubość
warstw posadzkowych 10 cm
krotność= 1,00
Rozebranie izolacji na stropach z papy
izolacyjnej układanej na podkładzie
betonowym
krotność= 1,00
Przewożenie taczkami cementu, gipsu, wapna
itp.w proszku luzem do 30 m w jednym
poziomie. Załadowanie przez narzucenie
łopatą i wyładowanie przez przechyleniewywóz gruzu z budynku Przedszkola na plac
budowlany
krotność= 1,00
wg nakładów
Dodatek do kol.1, 2, 3 za każde dalsze 10 m
rzeczowych
przewożenie taczkami w warunkach
KNP 1-1A0103- utrudnionych cementu, gipsu, wapna itp. w
0401-060
proszku luzem
krotność= 1,00
wg nakładów
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
rzeczowych
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
KNR 4km
01I0108-09-060 krotność= 1,00
wg nakładów
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
rzeczowych
samochodami samowyładowczymi na każdy
KNR 4następny 1 km
01I0108-12-060 krotność= 4,00

1
9

2
3
wg nakładów
Opłata za utylizację gruzu z betonu.
rzeczowych
krotność= 1,00
KNR 19011314-01-050

4
m2

5
21,83

2. WYMIANA POSADZEK W CZĘŚCI PARTEROWEJ BUD.PRZEDSZKOLA NR 12 W KONINIE (Pomieszczenie nr 1 ,2 oraz hall główny )- ROBOTY MONTAŻOWE

1
10

2
wg nakładów
rzeczowych
KNR 202U1131-01050

11

wg nakładów
rzeczowych
KNR 00150527-01-050

12

wg nakładów
rzeczowych
KNR 00150527-02-050
wg nakładów
rzeczowych
KNR 2
02I0609-03-050

13

14

15

16

wg nakładów
rzeczowych
KNR 2
02I1102-01-050
wg nakładów
rzeczowych
KNR 2
02I1102-03-050
wg nakładów
rzeczowych
KNP 1-1A01030101-060

3
Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej "EVI" grub.5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow.do 8
m2 przy użyciu "Miksokreta"(Orgbud W-wa)wykonanie wyrównania warstwy podbetonu
przed montażem izolacji p.wilgociowej
szczelnej.
krotność= 1,00
Montaz na istniejącej posadzce jedną
warstwą papy termozgrzewalnej z
zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i
ułożeniem na sucho papy perforowanej izolacja p.wilgociowa z wywinięciem na
ściane wys 12 cm.
krotność= 1,00
Każda następna warstwa położenia papy
termozgrzewalnej - izolacja p.wilgociowa
podposadzkowa
krotność= 1,00
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho
z płyt styropianowych. Izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa .Grubość
warstwy 4 cm.
krotność= 1,00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej
na ostro-zbrojone
krotność= 1,00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie
za zmianę grubości o 10 mm-zbrojone
krotność= 5,00
Przewożenie taczkami cementu, gipsu, wapna
itp.w proszku luzem do 30 m w jednym
poziomie. Załadowanie przez narzucenie
łopatą i wyładowanie przez przechyleniewywóz gruzu z budynku Przedszkola na plac
budowlany -transport betonu do pomieszczeń
wewnętrznych
krotność= 1,00

4
m2

5
218,33

m2

233,40

m2

233,40

m2

218,33

m2

218,33

m2

218,33

m3

13,09

1
17

2
wg nakładów
rzeczowych
KNP 1-1A01030401-060

18

wg nakładów
rzeczowych
KNR 202U1130-01050
wg nakładów
rzeczowych
Orgbud
9240101-02050
wg nakładów
rzeczowych
KNR 2
02I1112-03-050
wg nakładów
rzeczowych
KNR 19011314-01-050
wg nakładów
rzeczowych
KNR 19011314-07-050
wg nakładów
rzeczowych
Orgbud
9240101-05050

19

20

21

22

23

3
Dodatek do kol.1, 2, 3 za każde dalsze 10 m
przewożenie taczkami w warunkach
utrudnionych cementu, gipsu, wapna itp. w
proszku luzem -transport betonu do
pomieszczeń
krotność= 1,00
Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej "EVI" grubości 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o
powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii usunięcie folii
krotność= 1,00

4
m3

5
13,09

m2

218,33

m2

320,00

Posadzki z gumolitu rulonowego na kleju , bez m2
warstwy izolacyjnej
krotność= 1,00

233,40

Mycie i Czyszczenie po robotach
betoniarskich i wykladzinowych. Mycie drzwi
balkonowych zespolonych
krotność= 1,00
Mycie i Czyszczenie po robotach malarskich.
Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych taras zewnetrzny po transporcie betonu.
krotność= 1,00
Zmycie mechaniczne podłoża
krotność= 1,00

m2

90,67

m2

25,60

m2

250,00

Załącznik nr 11.2. do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – Formularz ofertowy

..............................................
………………………………..
Nazwa, dane teleadresowe oferenta

miejscowość i data ………………………

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na Publiczny konkurs ofert dotyczący zamówienia: : „Remont nawierzchni
warstw posadzkowych w pomieszczeniu dydaktycznym nr 1 i 2 oraz hallu głównym części
parterowej budynku Przedszkola nr 12 w Koninie ”

1. Oferuję cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości : ............................. zł
brutto (słownie:
………………………………………………………………………………………………………….)
2. Ponadto oświadczam, iż zobowiązuję się do:
2.1. Wykonywania zamówienia w całości w podanym w ofercie terminie.
2.2. Podpisania umowy z Zamawiającym.
2.3. Ustanowienia Kierownika Budowy.
2.4. Uczestniczenia w całym procesie prac odbiorowych do czasu otrzymania zgody na
użytkowanie.

….. ………..........................

/podpis Oferenta/

Załącznik nr 11.3. do PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT – Wzór umowy

WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w dniu ….................................. pomiędzy:
Przedszkolem Nr 12 w Koninie “ Kubuś Puchatek ” zwaną w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora Anetę Gajewską
- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Katarzyna Gulczyńska
a
………………………………………………………………………reprezentowaną przez:
................................................................................................zwanym w treści umowy
Wykonawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia Publicznego Konkursu
Ofert pn: „Remont nawierzchni warstw posadzkowych w pomieszczeniu dydaktycznym
nr 1 i 2 oraz hallu głównym części parterowej budynku Przedszkola nr 12 w Koninie .”

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z
realizacją zadania pn. Remont nawierzchni warstw posadzkowych w pomieszczeniu
dydaktycznym nr 1 i 2 oraz hallu głównym części parterowej budynku Przedszkola nr 12
w Koninie

1) wykonywania zamówienia w całości w podanym w ofercie terminie,
2) wykonania zamówienia w całości bez zwiększenia jego ceny,
3) ustanowienia Kierownika Budowy,
4) uczestniczenia w całym procesie prac odbiorowych do czasu otrzymania zgody na
użytkowanie.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu zamówienia
należytą staranność i dbałość o interesy Zamawiającego
2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia ,jest odpowiedzialny za
jakość i efekty wykonanych prac.
3. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest budynek Przedszkola nr 12 w Koninie
przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 42.
§3
1. Wartość umowy wynosi ………………………………………. zł brutto (słownie
………………………………………………………………) i obejmuje realizację
zadania wskazanego w § 1 ,ust.1.
2. Płatność za zrealizowanie zadania zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu robót i otrzymaniu zgody na
użytkowanie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość opłacenia wystawionej przez Wykonawcę
fakturę w terminie wcześniejszym niż wskazany w ust.2 na zakup części materiałów
.Nie wcześniej jednak ,niż po wykonaniu prac opisanych w pkt. Od 1 do 4
przedmiaru robót

§4
1.
a)
b)

Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy :
po stronie zamawiającego:………………………………..
po stronie Wykonawcy:…………………………………….
§5

1.Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje
,mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji ,do
których zachowania w poufności Zamawiający jest zobowiązany na mocy
obowiązujących go przepisów prawa.
§6
1.Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie od dnia ……………….do
dnia……………………..
2.Nie dopuszcza się możliwości niewykonania przedmiotu umowy.
§7
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.
§8
1.Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie:
a/odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca –w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
( brutto ).
b/ zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego
(brutto) za każdy dzień zwłoki ,nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego
(brutto ) .
c/zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad-w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
(brutto) za każdy dzień zwłoki po dniu uzgodnionym jako termin usunięcia wad ,nie
więcej jednak niż 10% wartości wadliwie wykonanych robót.
2.Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych ,jeżeli szkoda przekroczy
wartość zastrzeżonej kary.
3.Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia
Wykonawcy
§9
Wykonawca udziela 48-miesięcznej gwarancji na roboty objęte umową licząc od dnia
odbioru końcowego.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie
pisemnej ,pod rygorem nieważności

§ 11
Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd.
§ 12
Umowę sporządzono w ………………egzemplarzach (………egz. Dla Zamawiającego
,……………egz. dla Wykonawcy )

Zamawiający:

Wykonawca :

