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Jarosław, dnia 21-06-2013r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013 

z dnia 21 czerwca 2013r. 

na „ Projekt komunikacji dla osób niepełnosprawnych” dla I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu 

 

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, 

ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław  

REGON: 651499751 

NIP: 7921881038       

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo.kopernik.jaroslaw.pl 

 

adres  e mail: /zso1jar@poczta.onet.pl/ 

 

SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
II.1) Określenie przedmiotu zapytania ofertowego. 

 

II.1.1) Nazwa nadana zapytania przez zamawiającego: 

„ Projekt komunikacji dla osób niepełnosprawnych” I Liceum Ogólnokształcącego  

   im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. 

 
II.1.2) Rodzaj zapytania: 

Projekt budowlany /wraz z załącznikami/. 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości: 
Przedmiotem zapytania jest opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 

pozwolenieniem na budowę i uzgodnieniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

- mapa do celów projektowych, 

- zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych /dojazd do windy/,  

- szybu windowego z wiatrołapem, 

- windy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, /winda musi objąć komunikacją  

  4 kondygnacje od piwnic – szatnie do II piętra/, wysokość zabudowy do 17,00 m, 

     nośność max 1.000 kg, 

- krzesełko międzykondygnacyjne dla osób niepełnosprawnych, /w dobudówce/, 
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  wraz z zasilaniem elektrycznym /ewentualnie nowe warunki zasilania z Zakładu 

Energetycznego/. 

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie na całość. 

Dodatkowo wersja elektroniczna tych opracowań. 

Wszystkie projektowane w/w elementy mają zapewnić komunikację dla osób 

niepełnosprawnych budynku głównego i dobudówki z klasopracowniami.  

Lokalizacja dziedziniec szkoły zgodnie z Decyzją GPO.7331-P/36/08-09 z dnia 11-02-2009r.  

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAPYTANIA LUB TERMIN WYKONANIA. 

Termin realizacji zapytania: 

Rozpoczęcie -02.07.2013r. 

Zakończenie –31.07.2013r. 

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 
 

III.1) Kryteria oceny ofert; 
- najniższa cena. 

 

III.2) Informace administracyjne: 
 

Formularz zawierający specyfikacje istotnych warunków zapytania ofertowego można 

odebrać osobiście  

Adres:  

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, 

ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław, /zso1jar@poczta.onet.pl/ - sekretariat I piętro 

 

III.3) Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Zamkniętą i oznaczoną zgodnie ze specyfikacją kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w 

siedzibie  I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, 

ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław /sekretariat/. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami w sprawach jest: 

- p. Bożena Ciołek , p. Elżbieta Terlecka 

w godz. 9.00 – 14.00 /dni robocze/ tel. 16 – 621-22-31 lub 16- 623-02-80 

 

Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2013r. o godz. 10.00 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Mikołaja Kopernika w Jarosławiu ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław w dniu  01.07.2013r. 

roku o godz. 10.15 

 

Termin zwiazania ofertą: 30 dni 

 

 

                                                                                                           ................................... 
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