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FZP.3.2014 
                                                                                                Kawęczyn, 31.07.2014                   

                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

ZAPYTANIE OFRTOWE 
 

Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem 
zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie 
przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn 
oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. W zakresie nieuregulowanym w 
niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się postanowienia Regulaminu. Na podstawie złoŜonych 
ofert zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie warunków i kryteriów 
wskazanych w przedmiotowym zapytaniu.  
 
Zwracamy się z uprzejma prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniŜej opisany przedmiot 
zamówienia. 
 
Opis przedmiotu zamówienia. 
Zapytanie ofertowe dt Remont pomieszczeń mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia  

w Kowalach Pańskich 
w tym:  

1) Wymiana zuŜytej stolarki okiennej zespolonej drewnianej na okna z tworzyw 1 szt 
2) Wymiana zuŜytych ościeŜnic drewnianych i skrzydeł drzwiowych do pomieszczeń – 6 szt 
3) Rozbiórka zuŜytych posadzek z płytek PCV z oczyszczeniem podłoŜa – 59,1 m2 
4) MontaŜ posadzek z paneli podłogowych - 59,1 m2 
5) Wykonanie nowych posadzek z cokolikami z płytek terakotowych w pomieszczeniach 

sanitarnych – 4,16 m2 
6) UłoŜenie glazury na ścianach pomieszczeń sanitarnych i w kuchni – 19,95 m2 
7) Naprawa starych tynków wewnętrznych i wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów – 

271,20 m2 
8) Zamontowanie kabiny natryskowej z brodzikiem i baterią natryskową – 1 kpl 
9) Wymiana umywalki z osprzętem i baterią umywalkową – 1 kpl 
10) Wymiana zuŜytej muszli ustępowej na „Kompaki” – 1 kpl 
11)  Wymiana podłogowej kratki ściekowej w łazience – 1 szt 
12)  Wymiana zamków w szafie – 6 szt 
13)  M ontaŜ w kuchni zlewozmywaka jednokomorowego z suszarką na szafce łącznie z baterią   

zlewozmywakową – 1 kpl 
14)  M ontaŜ szafy dwuskrzydłowej wnękowej – 1 szt 
15)  Wymiana zuŜytych kratek wentylacyjnych – 3 szt 
16)  M alowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi – 271,20 m2 
17)  M alowanie grzejników Ŝeliwnych, rur, parapetów okiennych betonowych, szafy – 1 kpl 
18)  M ontaŜ opraw hermetycznych w kuchni i WC – 2 szt 
19)  M ontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych zawieszanych – 5 szt 
20)  Wymiana gniazd wtykowych – 6 szt 
21)  Wymiana włączników oświetleniowych – 6 szt 

Szczegółowy zakres robót i parametry dostarczanego wyposaŜenia określa kosztorys inwestorski – 
ślepy stanowiący załącznik do Zapytania ofertowego. 
 



 2

 
Warunki realizacji zamówienia. 
 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z zapytaniem ofertowym, umową oraz szczegółowym opisem prac 

zawartym w kosztorysie inwestorskim – ślepym. 
Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do 

obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r. ze zm.). 

 
Kryterium oceny ofert. 
Kryterium oceny oferty stanowi cena – 100% 
Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru: 
 
                                              cena oferty najniŜszej skalkulowanej brutto 
Liczba punktów oferty = ------------------------------------------------------------- X 100% 
                                                           Cena oferty ocenianej brutto  
Uwagi. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.  
 
Termin realizacji zamówienia 29.08.2014r. -  20.09.2014r. 
 
Jeśli są Państwo zainteresowani współpraca z nami w w/w zakresie prosimy o przesłanie oferty 
w terminie do 12.08.2014r.  do godz. 1000 (liczy się data wpływu) 
 
Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:  
Gmina Kawęczyn 
Kawęczyn 48  
62-704 Kawęczyn (sekretariat pok. Nr 1) 
Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na Remont pomieszczeń 
mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich” 
- ocena zostanie dokonana niezwłocznie a zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zostanie przesłane pocztą do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na 
stronie internetowej Gminy Kawęczyn www.kaweczyn.pl  
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złoŜonych ofert 
- oferta złoŜona po terminie nie będzie rozpatrzona. 
Osoby do kontaktu: 
- Wojciech Filipowicz – tel. 609-289-840 – w sprawach dotyczących planowanych robót 
- ElŜbieta Tomczak – tel. 63 288 59 21 – w sprawach dotyczących postępowania ofertowego 
 
Załączniki:  
 1. Formularz ofertowy  
 2. Kosztorys inwestorski - ślepy 
 3. Wykaz wykonanych usług 
 4. Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP 
 5. Oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP 
 6. Wzór umowy. 
 

 


