
Wilkołaz, dnia 18.09.2014 r. 

 

ZAPYTANIE  CENOWE 

 

Wójt Gminy Wilkołaz ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Dolnym wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

Zapytanie ofertowe nr  7/2014 

 

 

1. Gmina Wilkołaz zaprasza  do złożenia oferty na: 

 

„Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Dolnym wraz z 

zagospodarowaniem terenu” – współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania  413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013. 

 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro. 

Zamówienie zostanie przeprowadzone według procedury Zarządzenia  Wewnętrznego nr  13/2014 

Wójta Gminy Wilkołaz  z dnia 5 sierpnia   2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania 

zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro. 

 

 

2.Przedmiot zamówienia: 

 

Wykonanie Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Dolnym wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 

1. Termomodernizację  budynku 

1.1. Roboty remontowe wewnątrz budynku 

1.2. Roboty dekarskie 

1.3. Roboty elewacyjne4 oraz zewnętrzne 

1.4. Roboty brukarskie 

1.5. Instalacja odgromowa budynku 

 

2.  Instalacja centralnego ogrzewania 

1.1. Wykonanie instalacji c.o w budynku świetlicy 

 

3. Wewnętrzna  instalacja gazowa 

3.1. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej  

 

W załączeniu do zapytania cenowego Zamawiający dołącza przedmiary robót. Dokumentacja  

projektowa   dostępna na  stronie  Zamawiającego. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 



Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości i rękojmi 

za   wady na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotowego zadania będzie odpowiadał okresowi 

obowiązywania gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca 

będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie   zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia.  

 

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność  

 profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową oraz robót 

dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami.  

 

Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w  

sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

 

 

3. Rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane 

 

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać: 

 

-  Nazwe Wykonawcy 

- Adres Wykonawcy 

- NIP Wykonawcy 

- Regon Wykonawcy 

- W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na 

załączonym formularzu ofertowym. 

 

4.1. Cenę oferowaną należy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej . Cena 

oferowana  uwzględnia zakres zamówienia określony w dokumentacji  projektowo – 

kosztorysowej, zapisami, koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz wszelkie koszty 

związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

 

4.2. Cenę oferty podać  w formie wynagrodzenia ryczałtowego ( art. 632 Kodeksu cywilnego) 

i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z  

uproszczonej dokumentacji projektowej , jak również nie ujęte w nich, a bez których nie 

można wykonać zamówienia. Będą to  w szczególności następujące koszty: wszelkich robót 

przygotowawczych, pełnej obsługi geodezyjnej, porządkowej, zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania zaplecza budowy, przekopów kontrolnych, wywozu nadmiaru gruzu, 

ziemi, wymiana podłoża, zagęszczenie gruntu, inflacji, wszelkich  czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawcy  

bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej,  i ujęcie wszystkich czynników i 



okoliczności w cenie ryczałtowej oferty. Załączony przedmiar robót  służy tylko do  

uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest podstawą do wyliczenia ceny. 

4.3. Wykonawca  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ofercie chociażby w czasie zawarcia umowy  nie można było przewidzieć rozmiaru  lub 

kosztów prac. 

 

 

5. Zamawiający: Gmina Wilkołaz , 23-212 Wilkołaz, e mail  : gmina@wilkolaz.pl 

  Faks: 81 8212 695  

 

6. Termin realizacji zamówienia: 25 listopad 2014 r. 

 

7. Kryteria oceny ofert: cena - 100% 

 

8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wilkołaz w terminie do dnia 30 

września 2014 roku. do godz.  12:00 

  

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz  w dniu  30 września 2014 roku 

o godz. 12:10 , sala narad – I piętro . 

 

 

10. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę należy  umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem 

wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie na 

zadanie „ Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Dolnym 

wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

 

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres 

gmina@wilkolaz.pl 

      lub faxem na nr  81 8212 695 

 

11.  Informacje o formalnościach w sprawie zawarcia umowy. 

 

11.1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys 

ofertowy skrócony – zawierający  ceny jednostkowe oraz podane parametry: Rg=…..zł, 

Kp=….zł, Kz……=zł, Zysk=…..% wraz z tabelą elementów  scalonych. 

 

  

12. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Bogumiła Daniel tel. 

81 8212035, w godz. 8:00-14:00 

  

  

Wilkołaz,  dnia  18.09.2014 r.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


