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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

z dnia 22.10.2020 r. 

 
 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: doprowadzenie gazu do budynku i 

dostosowanie kotłowni do zasilania gazem w Szkole Podstawowej nr 16 w 

Inowrocławiu.  

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Inowrocław, Szkoła Podstawowa nr 16 m. Jana 

Pawła II, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3574180, e-mail: 

sekretariat@sp16.eu  

 
3. Krótkie określenie przedmiotu zamówienia:   

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

1) doprowadzenie gazu od licznika do kotłowni; 

2) demontaż pieca olejowego wraz z osprzętem; 

3) wymiana części zaworów, manometrów, instalacji elektrycznej; 

4) demontaż zbiorników na olej opałowy; 

5) malowanie ścian i sufitu w magazynie na olej opałowy, rozebranie fragmentu 

ściany, uzupełnienie płytek na podłodzie, montaż nowego oświetlenia i grzejnika 

CO; 

6) montaż nowego pieca na gaz wraz z osprzętem; 

7) montaż urządzeń zabezpieczających i alarmowych; 

8) malowanie ścian i sufitu. 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa w skład 

której wchodzi projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
4. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 24.12.2020 r. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu:  

1) posiadanie doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych branży instalacji gazowych; 

2) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności gazowej; 

3)  sytuacja finansowa i ekonomiczna  pozwalająca na wykonanie zamówienia. 

 
6. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: określone w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
7. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

warunków i wymagań: formularz ofertowy, potwierdzenie prowadzenia działalności 

gospodarczej. 
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8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 
9. Termin i miejsce składania ofert:  

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Zygmunta Kurka 16 do 
06.11.2020 r, do godziny 10:00. Do oferty proszę dołączyć potwierdzoną kserokopię 

dokumentu zaświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

W załączeniu: 

1. Przedmiar robót 

2. Formularz ofertowy 

3. Specyfikacja techniczna 

 

 


