Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera,
ul. Grochowa 23, 30-731 Kraków,
tel./fax 012 653 27 44, 012 653 28 65,
NIP 679 24 93 279,
REGON 000254858

www.zs2.krakow.oswiata.org.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na zadanie pn.:
Termomodernizacja budynku szkoły przy ul Goszczyńskiego 44:
1) remont elewacji
- wykonanie warstwy ocieplającej ze styropianu gr. 12 cm
- położenie warstwy kleju i siatki
- wykonanie elewacji
- wymiana rynien i rur spustowych

2 )remont dachu
- ocieplenie dachu sali gimnastycznej

Oznaczenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45453000-7
Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2014 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagane jest złożenie oddzielnych formularzy ofertowych i kosztorysów
wykonanych w kalkulacji szczegółowej na poszczególne części zadania.
Kryteria wyboru ofert: cena /brutto/ - 100 % .
Załączniki do zamówienia można pobrać ze strony internetowej ZS2:

www.zs2.krakow.oswiata.org.pl
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Pani Elżbieta Trepa, tel. 12 653 27 44
Pan Ireneusz Szymański, tel. 501 642 173
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego – sekretariat, .
Kopertę należy oznaczyć: „Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Goszczyńskiego
44”.
Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2014 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2014 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego
– pok.109.
Termin związania ofertą – 30 dni.
W zamówieniu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci:
- nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zadania.

Oferta winna zostać sporządzona według formularzy stanowiących załączniki.
Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym w sposób trwały.
Ofertę podpisuje własnoręcznie osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie
załączonych do oferty dokumentów.
Załączniki:
1. - formularz ofertowy - załącznik nr 1
2 - oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp +
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 2
3.- oświadczenie dot. osób, które będą uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu
zamówienia -

załącznik nr 3

4.- przedmiary robót - załącznik nr 4
5.- projekt – załącznik nr 5
6 – wzór umowy

Ponadto do oferty należy załączyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Kraków, dnia 28 maja 2014 r.

