
ZPP.271.03.2013.U.FS. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Założenie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Nowej 

Świętej” 

i zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 ust. 8 ustawy. 

1.Przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie systemu ogrzewania w sali wiejskiej w 

Nowej Świętej a w szczególności: 

- montaż wkładu kominowego systemowego na fundamencie betonowym 

- montaż wkładu kominkowego 24kW z nadmuchem z komory  powietrza z turbiną  

/z wyposarzeniem/ 

- montaż obudowy kominka z cegły klinkierowej, granitu i płyty gipsowej 

- rozprowadzenie powietrza  za pomocą przewodów metalowych z kratkami wywiewnymi-

anemostatami 

- obudowa kanałów nawiewowych 

w  zakresie określonym przedmiarem robót, będącym załącznikiem do niniejszego 

ogłoszenia. 

Przed złożeniem oferty. Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników  

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Przed przeprowadzeniem wizji lokalnej proszę o 

kontakt z Urzędem Gminy wydział budownictwa p. Jacek Trybuchowicz, Mateusz 

Marciniak tel. 67-263-53-05 

2.Termin realizacji zamówienia: do 08.03.2013 r. 

3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę 

zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie 

koszty towarzyszące realizacji zamówienia. 

5.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

18.02.2013r. do godz. 11
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 

 



 

          Złotów, dnia 
          miejscowość, data 

 

 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do realizacji zadania „Założenie centralnego ogrzewania w sali 

wiejskiej w Nowej Świętej” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

 

cena ryczałtowa netto……………………………………….zł. 

słownie…………………………………… 

 ………………….zł. 

 

cena ryczałtowa brutto………………………………………zł. 

Słownie…………………………………………………………………………………….zł. 

 

 

1.Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji 

zamówienia w zakresie określonym w przekazanym przez zamawiającego przedmiarze robót 

 

2.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu  
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

A. WYKONANANIE INSTALACJI KOMINKOWEJ Z NADMUCHEM CIEPŁEGO POWIETRZA

A.a. roboty przygotowawcze

1. KNR  404-0105-03-00    1,000 szt

Rozebranie ścianek pełnych z cegły grubości 1/2 c. na zaprawie: -wapiennej - przebicie otworów o średnicy

20cm 

2. KNR  401-0333-03-00  IGM Warszawa   5,000 szt

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1

1/2 cegły- otwory o średnicy 20cm 

A.b. INSTALACJA KOMINKOWA Z NADMUCHEM

3.     1,000 KPL

MONTAŻ WKŁADU KOMINKOWEGO 24 kW NA PODSTAWIE Z KOMORĄ POWIETRZNĄ

4. KNR  202-2117-05-00  WACETOB Warszawa   8,500 m2

Konstrukcje kamienne wewnętrzne montowane w jednej płaszczyźnie z elementów prostokątnych o

długości ponad 4 do 8 m/m2 i grubości: do 4 cm, z piaskowca- OBUDOWA KOMINKA

5. KNR  508-0404-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt

Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża, skrzynek l o masie: do  10 kg-MONTAŻ TURBINY

125 Z WYPOSAŻENIEM 

A.c. Rozprowadzenie ciepłego powietrza

6. KNR  215-0205-04-00  WACETOB Warszawa   45,000 m

Rurociągi z rur FI 125 mm-IZOLOWANE /rozprowadzenie ciepłego powietrza/

7. KNR  202-2004-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,000 m2

Obudowa rur  płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa

55-01 

8. KNR  202-1215-05-00  WACETOB Warszawa   7,000 szt

Montaż anemostatów 

9. KNR  202-1510-03-00  WACETOB Warszawa   20,000 m2

Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 


