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Warszawa, 29.05.2012r 

 

OGŁOSZENIE 
 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt 
„Przedsiębiorcza Uczelnia”, ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego na: 
 
-„Roboty remontowe i renowacyjne” (Słownik główny CPV: 45453000-1)  
-„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8) 
 
 Termin składania ofert upływa  22.06.2012r.  o godzinie 16:00.  
Oferty należy wysyłać na adres e-mail:  e.szot@wsptwp.eu   
 
Specyfikacja zamówienia  
 
1. Zamawiający: 
 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 13, 
02-202 Warszawa 
 
2. Forma postępowania: 
 
Zapytanie ofertowe 
 
3. Szczegółowy opis zamówienia: 
 
Zamówienie obejmuje: 

- podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych;  

1.  zerwanie płytek posadzkowych na całej powierzchni podjazdu  

2.  wykonanie nowej wylewki cementowej z odpowiednim spadem wraz z izolacją 

poziomą,  

3.   wykonanie nowej nawierzchni podjazdu z płytek gresowych antypoślizgowych  z 

zastosowaniem fugi elastycznej, wymiana płytek na schodach zewnętrznych na płytki 

schodowe ryflowane z fugą elastyczną, wykonanie tynku  żywicznego na ścianie 

zewnętrznej podjazdy i policzkach biegu schodowego. Istniejący krawężnik podjazdu 

licować płytkami posadzkowymi.   

- łazienki dla osób niepełnosprawnych  
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1.   dodanie poręczy i uchwytów   przy urządzeniach  sanitarnych   

- sale wykładowe  

1.  w celu dostosowania sal dla osób niepełnosprawnych istniejące podesty w     dwóch 

aulach obniżyć i wykonać podjazd umożliwiający  poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym. 

- klatki schodowe  

1. dodanie dodatkowych poręczy ułatwiających poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym.  

  

 
Czas realizacji zamówienia : lipiec/sierpień 2012r. 
 
Cena powinna uwzględniać przygotowanie projektu, zakup materiałów, dostawę materiałów, prace 
remontowe oraz wszelkie inne działania niezbędne do wykonania inwestycji w Wydziale Nauk 
Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice. 
 
 
 
 
4. Termin składania ofert: 
 
Oferty będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 22.06.2012r. do godziny 16:00 na adres:  
e.szot@wsptwp.eu  
 
5. Oferta: 
 
Oferta powinna zostać złożona wg wzoru (zał.1)  
 
6. Zasady udzielenia zamówienia: 
 
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, który 
zobowiąże się wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia 
postępowania.   
 
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: 
a)Cena brutto (100%) 
 
7. Inne informacje: 
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Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.  
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
8. Osoba kontaktowa: 
 
Elżbieta  Szot 
Kierownik Sekcji Finansowo - Gospodarczej 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie 
Wydział Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach  
tel.  669 744 881 
e-mail: e.szot@wsptwp.eu 
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Zał. 1 
 

 
 

O F E R T A 
 

 
 
Ja/My niżej podpisani............................................................................................................................ 
 
Firma z siedzibą :.................................................................................................................................... 
zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ………….. składam/y niniejszą ofertę na 
-„Roboty remontowe i renowacyjne” (Słownik główny CPV: 45453000-1)  
-„Dla/przystosowań dla osób niepełnosprawnych” (Słownik uzupełniający CPV: EA12-8) 
 
 
Cena ………………… zł brutto 
 
 

 

 
 
 

........................................................ 
            miejscowość i data                                                                                         
                       ……………………………………………. 

Pieczęć i podpis Wykonawcy  lub  osoby  
uprawnionej do  reprezentowania Wykonawcy 

 
 


