
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Remont świetlic- wykonanie termomodernizacji sali wiejskiej w 

Pieczynku i Dzierzążenku” 

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: Remont świetlic- wykonanie termomodernizacji sali wiejskiej 

w Pieczynku i Dzierzążenku w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego,  a w 

szczególności: 

- docieplenie ścian budynków zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą BSO  z 

zastosowaniem płyt ze styropianu ekspandowego gr. 12 cm, 

- docieplenie cokołu należy zastosować płyty  ze styropianu ekstrudowanego gr. 10cm, 

- mocowanie płyt styropianowych do podłoża metodą klejenia połączoną z 

zastosowaniem łączników mechanicznych- kołków rozporowych z rdzeniem PCV, 

- na powierzchni płyt styropianowych należy zamontować siatkę zbrojącą  z włókna 

szklanego zatopioną w zaprawie klejowej, 

- ościeża otworów okiennych należy docieplić styropianem gr. min. 2cm, narożniki 

otworów okiennych i drzwiowych zazbroić dodatkowo paskami siatki zbrojącej, 

- warstwę wykończeniową należy wykonać jako tynk mineralny, jednowarstwowy z 

zastosowaniem gotowych mieszanek tynkarskich o uziarnieniu 3 mm, z dwukrotnym 

malowaniem farbami elewacyjnymi w kolorach do ustalenia. Cokół budynku należy 

wykonać z tynku żywicznego, 

- parapety z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,75 mm po uprzednim demontażu 

starych parapetów,  

- rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm – rynny 

Ø 18 z blachy ocynkowanej – rury spustowe Ø 15 z blachy ocynkowanej po uprzednim 

demontażu starych rynien i rur spustowych. 



2. Zakres robót: 

a) Dzierzążenko -  podstawowym elementem wyceny robót  jest środkowa część 

budynku zaznaczona na rysunku (kreskowaniem) wraz z zakończeniem budynku. 

Prawa i lewa strona do uzgodnienia ze współwłaścicielami budynku.  

b) Sala wiejska w Pieczynku do wykonania w całości wg załączonego rysunku. 

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. 

Do oferty należy załączyć wycenę poszczególnych robót wg załacznika (tabeli). 

3. Przewidywany termin realizacji zadania : 01 lipiec 2013 r. 

4.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę wg wzoru 

określonego przez zamawiającego. 

5. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące realizacji dostawy, w 

tym transport. 

6. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianie w czasie trwania 

umowy, chyba że zmiana byłaby korzystna dla zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części oferowanych w ramach 

oferty robót. 

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Jacek Trybuchowicz, 

Mateusz Marciniak – tel. 67 263 53 05 

9. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7 w terminie do 

06.05.2013 r. do godz. 14
oo

 w pokoju nr 1 (sekretariat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do oferty -remont świetlicy- wykonanie ocieplenia i elewacji 

 

SALA WIEJSKA W DZIERZĄŻENKU 

Środkowa część  budynku Ilość Cena jednostkowa  Wartość ogółem 

- docieplenie   

- rynna  

- parapety  
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SUMA -------------------------   

Prawa strona budynku do 

uzgodnienia z 

współwłaścicielami 

   

- docieplenie  

- rynna  

- rura spustowa  
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SUMA ----------------------------   

Lewa część budynku do 

uzgodnienia z 

współwłaścicielami 

   

- docieplenie  

- rynny 

-rura spustowa 

- parapety  
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SUMA ----------------------------   

 

 

Świetlica w Pieczynku bez 

cokoliku  

   

- docieplenie   

- parapety 

- obróbki blacharskie 
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         Złotów, dnia 
          miejscowość, data 

 

 

 

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

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia „Remont świetlic- wykonanie termomodernizacji sali 

wiejskiej w Pieczynku i Dzierzążenku” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: Sala wiejska w Pieczynku 

 

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

słownie…………………………………… ………………….zł. 

 

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

Słownie…………………………………………………….….zł. 

 

 

przedstawia niniejszą ofertę: Sala wiejska w Dzierzążenku ( tylko część środkowa 

budynku) 

 

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  


