Sulechów, 12 listopada 2020 r.
CUW.ZP.200.13.2020.SPCIGACICE
wg rozdzielnika
Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
w budynku Szkoły Podstawowej w Cigacicach.
Podstawowe informacje dotyczące zamówienia:
1) Lokalizacja – ul. Plac Szkolny 10, 66-131 Cigacice
2) Termin wykonania robót: do 22.12.2020 r.
3) Opis robót:
 Docieplenie ścian zewnętrznych ponad dachami niższych części budynku głównego Szkoły
Podstawowej w Cigacicach. Izolacje termiczną należy wykonać z płyt styropianowych grubości
15 cm i współczynniku λ≤0,036 W/(m*K) metodą lekką mokrą. Płyty należy mocować do ściany
dyblami z trzpieniem metalowym w ilości min. 4 szt./m2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
akrylowa dwukolorowa. Kolor elewacji należy uzgodnić z użytkownikiem budynku. Po wykonaniu
docieplenia należy wykonać nowe opierzenia blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.
0,60 mm mocowanej do ściany za pomocą kotew mechanicznych na płycie OSB wodoodpornej gr.
18 mm wraz z ułożeniem folii izolacyjnej PEHD gr. 0,2 mm pomiędzy murem a płytą OSB. Narożniki
wypukłe należy zabezpieczyć kątownikiem z siatką.
 Docieplenie stropodachu niższej części budynku głównego Szkoły Podstawowej w Cigacicach.
Izolację termiczną należy wykonać dwuwarstwowo z płyt z wełny mineralnej o współczynniku
λ≤0,038W/(m*K) (np. Monrock MAX) gr. 20 cm plus płyta z wełny mineralnej o współczynniku
λ≤0,040 W/(m*K) (np. Hardrock MAX) gr. 5 cm mocowanych do konstrukcji dachu przy pomocy
mechanicznych łączników teleskopowych w ilości min. 5 szt./m2. Na warstwie izolacji termicznej
należy wykonać dwuwarstwową izolację przeciwwodną w postaci papy termozgrzewalnej
podkładowej o gr. min. 3,4 mm oraz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 4,4 mm. W
celu wzmocnienia części okapowej ocieplenia należy wykonać drewnianą konstrukcję wsporczą z
belek drewnianych o przekroju 40x250 mm impregnowanych preparatem np. Fobos 4M,
mocowanych do konstrukcji stropodachu przy pomocy kątowników stalowych 100x80 mm kotew
rozporowych ø 10. Do belek należy przymocować płyty OSB wodoodporne gr. 28 i 25 mm.
Opierzenia okapu należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,60 mm. Przy ścianie
należy zamocować kliny z wełny mineralnej w celu złagodzenia załamań papy, przy jej wywinięciu
na ścianę. Opierzenia kominów należy wykonać z papy termozgrzewalnej. Opierzenia z papy należy
wywinąć na ścianę i kominy na wysokość min. 15 cm i zamocować przy pomocy listwy stalowej
ocynkowanej wpuszczonej w ścianę lub mur komina. Istniejące wsporniki instalacji odgromowej
należy przedłużyć tak, aby pręty instalacji odgromowej przebiegały 10-15 cm powyżej pokrycia z
papy. Istniejące rynny należy zdemontować i zamontować nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr.
min. 0,70 mm. Odcinki rynny łączyć przy pomocy lutowania.
Po wykonaniu robót budowlanych teren budowy należy uporządkować, a odpady budowlane poddać
utylizacji. Szacunkowy zakres robót przedstawiony został w przedmiarze robót. Przed sporządzeniem
oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
4) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%.
5) Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
Kosztorys ofertowy został dołączony poglądowo.
6) Zamówienie nie przekroczy równowartości kwoty 30.000 EURO liczonej wg Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453) w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych i może być realizowane do wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego
na wykonanie tego zadania.

7)

Wykonawca będzie realizował roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy do
miejsca wbudowania na własny koszt i ryzyko.
8) Rozliczenie należności za wykonane prace nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT,
wystawionej i doręczonej Zamawiającemu po zakończeniu robót, w oparciu o protokół odbioru
końcowego potwierdzający wykonanie robót bez zastrzeżeń.
9) Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie do 30 dni licząc od dnia doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami.
10) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zrealizowane roboty na okres 36 miesięcy, której termin
rozpocznie bieg od dnia podpisania protokołu odbioru i uznania należytego wykonania robót.
11) Cenę oferty należy podać na załączonym druku oferty – załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć
również wypełniony załącznik nr 2 – dane Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy – załącznik nr 3.
12) Ofertę cenową (wraz z wypełnionymi załącznikami) należy umieścić w zamkniętej kopercie
zaadresowanej na adres Zamawiającego podany poniżej:

Centrum Usług Wspólnych
Ul. Licealna 18A
66-100 SULECHÓW
z dopiskiem:
Oferta na realizację zadania pn.:
„Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku Szkoły Podstawowej w
Cigacicach.”
Nie otwierać do dnia 20.11.2020 r.
Na kopercie należy umieścić także nazwę i adres Wykonawcy.
W przypadku zainteresowania realizacją ww. robót proszę o przesłanie oferty do 20.11.2020 r.
Ofertę można:
1) złożyć osobiście w CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ul. Licealna 18 A, 66-100 Sulechów
2) przesłać za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia@cuwsulechow.pl, przy
czym oryginał oferty musi zostać niezwłocznie doręczony na adres podany powyżej.
W załączeniu:
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - dane Wykonawcy
Załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 1
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
…..............................................
…..............................................
….............................................
Centrum Usług Wspólnych
Ul. Licealna 18A
66-100 SULECHÓW

OFERTA
Nawiązując do pisma znak: CUW.ZP.200.13.2020.SPCIGACICE dnia 12.11.2020 r.,
dotyczącego realizacji zadania pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku
Szkoły Podstawowej w Cigacicach”, oferuję wykonanie zamówienia za cenę:
Wartość netto w zł
Podatek VAT 23 % w zł
Wartość brutto w zł
słownie (brutto): ………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:
a) oferowane wyżej stawki i narzuty będą niezmienne przez okres obowiązywania umowy,
b) akceptuję warunki określone w projekcie umowy,
c) zakres zamówienia wykonam siłami własnymi/ przy pomocy podwykonawcy*
*niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) Dane wykonawcy
2) Kosztorys ofertowy

Podpis:
…........................................................
(upoważniony przedstawiciel)

data …..............................................

Załącznik nr 2

DANE WYKONAWCY
1. Nazwa: …………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................
2. Siedziba:
............................................................................................................................................
3. NIP: .......................................................
4. REGON: ................................................
5. Tel/fax: ..........................................................., e-mail: ………………………………….
6. Numer wpisu do właściwego rejestru: …………………………………………………..
7. Nazwa banku i numer konta bankowego:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Osoby upoważnione przez Wykonawcę do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz
stanowisko):

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

9. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do kontaktów z Zamawiającym przez okres
obowiązywania umowy: ........................................., tel. .............................................

podpis:
...........................................................
(upoważniony przedstawiciel)

data .................................................

