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Zapytanie ofertowe 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi zwraca się do 
Państwa z zaproszeniem do składania ofert na usługi w następującym zakresie: 
  

1. przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski nad 
wykonaniem  zadania: Termomodernizacja budynku /Wymiana okien, wymiana 
instalacji co, ocieplenie budynku i stropodachu, wykonanie opaski wokół szkoły, 
remont koszy przyokiennych, remont schodów wejściowych, instalacja rynien i rur 
spustowych oraz malowanie budynku/ – siedziby zamawiającego: 91-838 Łódź, ul. 
Młynarska 42/46, a w szczególności: 
 
- przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji papierowej oraz 
elektronicznej obejmującej: 
a) dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie robót budowlanych, 
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,. 
c) kosztorys inwestorski, 
d) przedmiar robót. 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa  powinna być sporządzona zgodnie             
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązującymi normami i normatywami, w szczególności z:  
a) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.          

z 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz z póź. zm), zwaną dalej ustawą Pzp, 
b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623,  ze zmianami), 
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą), 

e) W dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia. 

2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad prawidłowością wykonania robót 
budowlanych, udział w odbiorze robót budowlanych oraz w przeglądzie 
pogwarancyjnym - nadzór inwestorski zgodnie z zakresem opisanym w art. 25 Ustawy 
prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z póź. zm.) 

 
 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia04.05.2021 r. włącznie podając cenę netto. 
Odpowiedź proszę kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@sp58.elodz.edu.pl lub 
składając w sekretariacie szkoły osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy 
się data doręczenia) do dnia 04.05.2021 r. włącznie. 
 
 

Z poważaniem, 
Tomasz Krzeszewski 
Dyrektor Szkoły 


