
 
 

 
Bluszczów, dn. 9.06.2021 

        
 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

 
1. Zamawiający: Gmina Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce 

 
2. Przedmiot zamówienia:. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wykonanie dokumentacji projektowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Śląskich   w Bluszczowie, ul. Wiejska 8, 44-362 Rogów w zakresie: 

     

1) Zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu ( w części drewnianej konstrukcji dachu sali 
gimnastycznej oraz części segmentu zaplecza kuchennego i pomieszczeń pomocniczych) do 
stopnia nierozprzestrzeniania ognia w oparciu o ekspertyzę techniczną stanu ochrony 
przeciwpożarowej. 

2) Wykonania okładziny sufitu lub zabezpieczenie istniejącej okładziny z boazerii drewnianej sali 
gimnastycznej z materiału niepalnego lub niezapalnego, nieodpadającego pod wpływem ognia  
w oparciu o ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. 

3) Wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem 
półsztywnym w oparciu o ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. 

4) Wykonania projektu budowlanego wyposażenia głównej klatki schodowej oraz klatki zaplecza 
kuchennego w samoczynne urządzenie oddymiające uruchamiane za pomocą systemu 
wykrywania dymu w oparciu o ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej oraz  
uzgodniony ze rzeczoznawcą do spraw p.poż. 

5) Uwzględnienie w wyżej wymienionej dokumentacji opracowanego już projektu instalacji 
elektrycznej oddymiania głównej klatki schodowej oraz klatki zaplecza kuchennego, który 
będzie stanowił załącznik do przedmiotowego opracowania.  

6) Zabezpieczenia przeciwpożarowego kotłowni olejowej poprzez: 
- wydzielenie jej istniejącym stropem o klasie odporności ogniowej REI60, 
- wydzielenie jej ścianami o klasie odporności ogniowej EI60 
- zabezpieczenie przejść instalacyjnych przechodzących przez ściany i strop ww. 
pomieszczenia do klasy odporności ogniowej EI60 
- zapewnienie nawiewu niezbędnego strumienia powietrza do prawidłowej pracy kotłów z 
mocą cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza do wentylacji kotłów. 

       7)   Zabezpieczenia przeciwpożarowego magazynu oleju poprzez: 
             - wydzielenie jej istniejącym stropem o klasie odporności ogniowej REI60, 

- wydzielenie jej ścianami o klasie odporności ogniowej EI60, 
- zabezpieczenia przejść instalacyjnych przechodzących przez ściany i strop ww. 
pomieszczenia do klasy odporności ogniowej EI60 dla stropu i EI120 dla ścian, 
- wyposażenia go w wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian 
powietrza na godzinę oraz w okno lub półstałą instalację gaśniczą pianową., 
- wykonania w części lub całości pomieszczenia instalacji szczelnej na przenikanie oleju w 
postaci wanny wychwytującej, mogącej w przypadku awarii pomieścić olej objętości jednego 
zbiornika lub zastosowanie zbiornika oleju opałowego o konstrukcji umożliwiającej wydostanie 
się oleju na zewnątrz w przypadku awarii, w tym typu dwupłaszczowego. 

      8)    Zamknięcia pomieszczenia biblioteki oraz sali nauczania indywidualnego drzwiami   
             przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem. 

 
 
Do wymienionych w pkt 2 projektów  należy opracować: 
- kosztorys inwestorski, 



- przedmiar robót 
 
3. Wymagania dodatkowe: 
 
Projekty wymienione w punkcie 2  powinny: 
- być wykonane według zasad wiedzy technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, 
wymagań i norm; 
- zostać uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
- posiadać inne, wymagane prawe, pozwolenia i uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę/zgłoszenie 
robót budowlanych uzyskane od odpowiedniego organu administracji architektoniczo – budowlanej.  
 
4. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2021r. 
5. Okres gwarancji:  zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 
6. Miejsce i termin złożenia oferty:  

 
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie ul. Wiejska 8,  
44-362 Rogów 
Termin:  do 21.06.2021r. 

 
 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie ul. Wiejska 8,  
44-362 Rogów 
Termin: 22.06.2021r 

 
8.  Informacje dodatkowe 
 
- Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej przedmiotu opracowania, 
- zleceniodawca udostępni: 
a) w wersji elektronicznej opisową część ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, 
b) w wersji papierowej (część opisowa i graficzna) do wglądu ekspertyzę techniczną stanu ochrony 
przeciwpożarowej, 
c) w wersji papierowej projekt instalacji elektrycznej oddymiania głównej klatki schodowej i zaplecza 
kuchennego, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzu przy sali gimnastycznej (załącznik do 
przedmiotowego opracowania), 
d) inwentaryzację budynku Szkoły Podstawowej w Bluszczowie. 
 
9. Informacje na temat negocjacji ceny: brak 
 
10. Możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy: tak 
 
11. Warunki i termin płatności:  faktura, przelew 14 dni po odbiorze końcowym dokumentacji 
 
12 .Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:  
 
Dyrektor szkoły – Katarzyna Ciuraj  (32) 4512 530, kom. 539 013 430 
Inspektor budowlany  - Jarosław Wiktor  503 155 118 
 
13. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w wersji papierowej w języku polskim, 
przesłać na adres:  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie ul. Wiejska 8,  
44-362 Rogów lub adres email: spbluszczow@gorzyce.pl 
 
14. Kryterium wyboru oferty stanowi: najniższa cena 
 
15.Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była cena, 
zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być 
równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej. 
 
16. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli oferta cenowa (kosztorys ofertowy) z najniższą ceną, 



przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub występują 
inne ważne przyczyny, w świetle których udzielenie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego. 
 
17.Inne informacje: brak 
 
18.Załączniki do zapytania ofertowego stanowią:  wzór  oferty wykonawcy 
 
 
                                                                                                             9.06.2021r. Katarzyna Ciuraj 
   
                     (data i podpis Zamawiającego) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 


