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Warszawa 10,11,2020
Zamawiający
Bursa Szkolna nr 4
Ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie ( zwana dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem ofertowym
i z zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro,
prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień
publicznych na:
Roboty budowlane w obiekcie Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w obiekcie Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie
obejmujące swoim zakresem wymianę rury zasilającej w wodę zimną wraz z pracami towarzyszącymi.
Ze względu na zasilanie instalacji hydrantowej wymagane jest zastosowanie materiałów i technologii
zapewniającej bezpieczeństwo p.poż oraz spełniające związane z tym normy.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Demontaż zabudowy podwieszanej G-K 2,3m²
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 65mm (2,5 cala) 8,17m
Przebicie otworów w ścianach o grubości 1½ 2szt.
Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 65mm (2,5 cala) 8,17m zasilającej
w wodę zimną wraz z wykonaniem podejść
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł 2 szt.
Montaż zabudowy podwieszanej G-K 2,3m²
Demontaż zabudowy podwieszanej rastrowej 43,2m²
Demontaż rury stalowej o średnicy 50mm (2 cale ) 55,31m
Wymiana wraz z wykonaniem podejść na rurę ocynkowaną o średnicy 50mm (2 cal) 55,31m
Montaż zabudowy rastrowej 43,2m²
Montaż wymaganych względami funkcjonalnymi zaworów na podejściach, połączenie rury
zasilającej z istniejącymi pionami i poziomami

Termin realizacji zamówienia do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą muszą mieć świadectwo
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.
Prace instalacyjne muszą być prowadzone tak by nie kolidowały z pracą placówki.
Placówka wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu
tel. 609470484.
2. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
1) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
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2) Zachowanie porządku i ostrożności podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu, dlatego
też Wykonawca musi dołożyć wszelkich starań w zabezpieczeniu przed zniszczeniem,
zabrudzeniem czy uszkodzeniem elementów stałych, ruchomych wszelkiego wyposażenia
obiektu.
3) Należyte zabezpieczenie, oznakowanie i ochrona tej części budynku (placu), która zostanie
udostępniona Wykonawcy do przeprowadzenia robót.
4) Usuwanie na własny koszt i ryzyko z terenu prac wszelkich odpadów z rozbiórek
i zanieczyszczeń wynikających z realizowanych robót przez Wykonawcę ( w tym utylizacja
starych rur, otulin, wywóz gruzu)
5) Sprzątanie pomieszczeń i przyległych do nich korytarzy po robotach budowlanych przed
udostępnieniem ich Zamawiającemu.
6) Sprzątanie terenu zewnętrznego po robotach budowlanych
7) Zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia)
8) Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenie, oznakowanie, oświetlenie itp.)
9) Wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania
oferty, wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym
harmonogram prac.
II Kryterium wyboru oferty
1. Kryterium wyboru oferty stanowi cena ryczałtowa brutto -100%
2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena musi
uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego
zamówienia
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
III. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami.
Maciej Głowicki tel. 609470484 e-mail maciekglowicki@wp.pl
IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 20,11,2020 do godziny 12:00 w wersji elektronicznej
(podpisany skan dokumentu ) na adres e-mail bursa4@bursa4.waw.pl
2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania przed jego
rozstrzygnięciem , bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu.
V. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych ), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie ul.
Księcia Janusza 45/47 , 01-452 Warszawa. Reprezentowana przez Dyrektora Bursy Szkolnej
nr 4 Piotra Iwińskiego
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani ……………….. e-mail………………….
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia
postępowania procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. ( podstawę prawną stanowi art.6
ust.1 lit b i c RODO)
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4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadali upoważnieni pracownicy Bursy
Szkolnej nr 4 w Warszawie oraz podmioty, które są zainteresowane prowadzonym
postępowaniem, podmioty kontrolujące prawidłowość przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia oraz instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie
obowiązującego prawa.
5. Pani / Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego o czas niezbędny do jej wykonania: jeśli czynności nie
doszły do skutku Zamawiający przetwarza dane osobowe przez cały czas wymagany na
archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji.
6. Posiada Pani / Pan
a.) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana
dotyczących.
b.) Na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani / Pana danych osobowych.
c.) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d.) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani / Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, udział w postępowaniu jest dobrowolny.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Załączniki
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wzór umowy

