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   Płock,19.11.2019 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE    

 
 

1. ZAMAWIAJĄCY – Gmina Miasto Płock  Zespół Szkół Technicznych w Płocku                            
ul. Kilińskiego 4   09-402 Płock zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia 
publicznego dla zadania pn.:  

 
Wykonanie prac remontowych posadzki w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu 

Szkół Technicznych w Płocku – dawna stolarnia 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
 
Wykonanie prac remontowych posadzki w budynku Warsztatów Szkolnych ZST- dawna stolarnia  - 

Zakres prac remontowych posadzki w budynku warsztatowym pomieszczeń „dawnej stolarni”: 

1. prace rozbiórkowe : 

a) oznakowanie terenu robót i zabezpieczenie ternu przed osobami nieupoważnionymi, 

b) demontaż istniejącej podłogi drewnianej wraz z utylizacją (wywiezieniem) odpadów, 

c) wykonanie prac ziemnych - usunięcie warstw do poziomu projektowanej podbudowy 

posadzki na gruncie do odpowiedniego poziomu wraz z utylizacją (wywiezieniem) 

odpadów. 

2. wykonanie płyty posadzki: 

a) Na podłożu gruntowym ułożenie warstwy podbudowy o grubości 20 cm z pospółki, 

zagęszczonej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia JS≥0,98, 

b) Na podbudowie ułożenie warstwy chudego betonu klasy B 10 o grubości ok. 10cm, 

c) Na chudym betonie wykonanie izolacji poziomej - folia PE x 2, 

d) Wykonanie izolacji termicznej grubości 8 cm z styropianu EPS 150 np. Swisspor Parking 

EPS 150 lambda 035, 

e) ułożenie izolacji poziomej - folia PE x 2 oraz zbrojenia konstrukcyjnego górne i dolne  w 

formie siatek zgrzewanych z prętów żebrowanych o średnicy 6mm o oczku 150x150mm.  

Siatki należy układać  z odpowiednim zakładem min. 20 cm. Stal zbrojeniowa klasy AIIIN, 

f) wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż bramy wjazdowej wraz z wpięciem do 

istniejącej instalacji deszczowej, 

g) Wykonanie płyty posadzkowej z betonu klasy C30 grubości 15 cm, z dodatkiem 

polietylenowych włókien rozproszonych w ilości 0,85 kg/m3 betonu. Płytę posadzki należy 

wykonać z obustronnym spadkiem poprzecznym wynoszącym ~1,0 %. 

 W miejscu lokalizacji podnośnika samochodowego nie należy wykonywać spadku 

poprzecznego.  

 Ułożoną posadzkę należy zatrzeć mechanicznie wraz z impregnacją środkiem na bazie 

żywic epoksydowych. 

 Wykonać posadzkę wylewano-szpachlową z żywic epoksydowych 
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h) Wykonanie ław do podnośnika cztero-kolumnowego wg specyfikacji, którą dostarczy 

zamawiający (wymagania do instalacji podnośnika EVERT6435BWF) 

3) pielęgnacja: 

a) pielęgnacja płyty betonowej -  w czasie dojrzewania betonu  należy właściwie pielęgnować, 

a w szczególności  zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 

działaniem przeciągów, 

b) wykonanie nacięć dylatacyjnych po przez ułożenie przed betonowaniem wokół ścian 

budynku styropianu grubości 1 cm oraz po wstępnym stwardnieniu płyty po około 36 - 48 

godzinach od momentu betonowania należy naciąć wszystkie szczeliny dylatacyjne na 

głębokość wynoszącą 1/3 grubości płyty i wypełnienie sznurem dylatacyjnym i wypełnione 

wypełniaczem trwale elastycznym np. Sikaflex. 

4) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na minimum 24 miesiące na wykonane 
prace remontowe. 

 

3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  
 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kurierem, lub osobiście  
w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół Technicznych w Płocku, al. Kilińskiego 4, 09-
402 Płock  - Sekretariat Szkoły do dnia  03.12.2019 r.  do godz. 10:00  
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:  Oferta na wykonanie prac 

remontowych posadzki w budynku Warsztatów Szkolnych  Zespołu Szkół 

Technicznych 

 w Płocku 

Nie otwierać przed dniem 03.12.2019 r.  do godz. 12:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi  03.12. 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zespołu Szkół 
Technicznych  
w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock Gabinet Dyrektora. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej  www.zstplock.pl  oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  
5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia  Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół 

Technicznych w Płocku, ul. Kilińskiego 4  09-402 Płock 
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 20 grudnia 2019 r. 

 
 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

a) zaleca się złożyć ofertę na załączonym – Formularzu oferty – załącznik nr 2 
b) do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys na formularzu – załącznik nr 2a 
c) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim za pośrednictwem poczty, 

kurierem, lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Ofertowe na: Wykonanie 
prac remontowych posadzki w budynku Warsztatów Szkolnych   Zespołu Szkół 
Technicznych w Płocku – stara stolarnia 

d) w ofercie musi być podana zarówno cena netto jak i brutto 
e) zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji   

zamówienia, 
f) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną   
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5. Wymagania stawiane wykonawcy:  
 

1. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje  i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa ( w szczególności przepisy BHP)  

2. Okres związania ofertą – 30 dni 
 
6. Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć w  terminie do dnia  03.12. 2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie 
Zespołu Szkół Technicznych w Płocku ul. Kilińskiego 4 09-402 Płock 

 
 
7. Kryteria wyboru ofert: 
 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
  1)Cena – 80 %  

2)Gwarancja – 20 %  

W każdym kryterium można uzyskać max100 pkt  

2. Kryterium "Cena"-C będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za przedmiotu zamówienia, 

podanej przez Wykonawcę. Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru: 

          C min 

  C = ---------- X 100 pkt = …........... pkt  

          Co 

gdzie: C min- cena brutto oferty najtańszej  

Co - cena brutto oferty ocenianej  

3.Punkty w kryterium „Gwarancja”- G zostaną przyznane za wydłużenie gwarancji jakości na 

dostawę objętą przedmiotem zamówienia, podaną przez wykonawcę. Wykonawca udziela 

gwarancji na w/w roboty budowlane na min. 2 lata.  

Jeżeli wykonawca przedłuży gwarancję na otrzyma następujące pkt: 

o 1 rok uzyska – 50 pkt 

o 2 lata uzyska – 75 pkt  

o 3 lata uzyska – 100 pkt  

Okres gwarancji należy proponować w pełnych latach. 

4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę 

punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium 

obliczonych wg wzoru: 

P= C x 80% + G x 20%  

gdzie: 

C– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,  

G– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”  

P– łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej. 
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 8.   Osoba uprawniona do kontaktu: 
 

Dariusz Tyburski – tel. 24 364 27 30 lub 532 759 856 
Bogusław Franke – tel. 24 364 27 50 lub 608 455 436 

 
9. Wybór ofert i zlecenie realizacji zamówienia:  
 

a) O wynikach wyboru oferty Zamawiający poinformuje oferentów biorących udział  
w postępowaniu na ich pisemny wniosek. 

 
b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie 

przez Zamawiającego. 
                                                                                                               


