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                                                                                                                              Poznań , dnia 19.09.2019r 

 
Ldz.WSCKZiUnr1/2140-2/2019r 
 
 

Ogłoszenie o przetargu 
na 

wymianę balustrady na szklaną w budynku Wielkopolskiego Samorządowe Centrum 
 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 położonego przy ul. Szamarzewskiego 99 

w Poznaniu 
 
 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  
w Poznaniu  ul. Szamarzewskiego 99 60-568 Poznań   zobowiązane jest w latach 2018 -2019 
wykonać inwestycję pod nazwą:  
1.Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu  ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref 
przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 
2. Modernizacja pomieszczeń i instalacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu 
3. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED  w 
budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Poznaniu 
 
 Planowana inwestycja realizowana jest w  szkole WSCKZiU nr 1 w Poznaniu adres jw. w okresie 
wakacji , czyli lipiec i sierpień 2018r oraz lipiec-sierpień 2019r po wyłonieniu Wykonawcy w 
przetargu nieograniczonym  prowadzonym zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z  dnia 
29.01.2014r –tekst ujednolicony / Dz.U z 2018r poz. 1986 ze zm.  /. 
 
W związku Uchwałą nr 3020/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.12.2016r z w 
sprawie ustalenia zasad scentralizowanego rozliczenie podatku od towarów i usług w 
Województwie Wielkopolskim  nabywcą usług realizowanych na rzecz WSCKZiU nr 1 w Poznaniu  
gdzie występuje podatek VAT jest Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34 61-714 
Poznań NIP 778134888. 
 
W związku z powyższym zapraszamy do złożenie oferty na wymianę balustrady na szklaną w 
budynku Wielkopolskiego Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
położonego przy ul. Szamarzewskiego 99 w Poznaniu. 
Zakres robót określa szczegółowo: 
a/ przedmiar robót  – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia 
b/ wzór umowy  – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia 
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Oferty na realizację wyżej wymienionych prac prosimy składać pisemnie do dnia 3 października 
2019 r. do godziny 12:00. na adres e-mail administracja@msz.poznan.pl . 
 
 
Wykaz dokumentów składających się na ofertę: formularz ofertowy 
a) formularz ofertowy 
b) kosztorys ofertowy 
c) dokumenty potwierdzające, ze Oferent jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę 
równą co najmniej: 100 000,00 PLN wraz z dowodami opłacenia składek. 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
Wnioski, zapytania oraz informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: 
administracja@msz.poznan.pl. 
 
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest                           
Pani Barbra Sęk w godzinach od 900 do 1400  od poniedziałku do piątku. 
 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Kryteria oceny ofert:  
Cena za przedmiot zamówienia: 100% 
 
Tryb ogłoszenia wyników postępowania. 
Niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców                     
(którzy złożyli oferty) za pomocą środków komunikacji elektronicznej podając imię i nazwisko 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 
 
Istotne postanowienia przyszłej umowy. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania. 
 
Termin związania z ofertą. 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 
składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania 
ofert. 
 
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 
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negocjacji m. in. w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej  przewyższy kwotę jaką 
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub unieważnić postępowanie z 
powodu   nieuzyskania dofinansowania zadania. 
 
 
Załączniki  
Nr 1 – przedmiar robót  
Nr 2 – wzór umowy 
Nr 3 – formularz ofertowy 
 
Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 położonego przy ul. Szamarzewskiego 99 w Poznaniu. Dane 
przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa oraz w celu realizacji zadań w interesie publicznym. 
Szczegółowe Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: 
http://www.wsckziu1.poznan.pl/web/strona/klauzule. 
 

 

 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w 

Poznaniu 

 

dr Małgorzata Wojciechowska 


