ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe pod nazwą: „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Polanów
ul. Wolności 13”

1. Zamawiający:
Urząd Miejski w Polanowie Zakład Usług Komunalnych w Polanowie ul. Stawna 2

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Polanowie ul. Wolności 13 .
Stan obecny –,dach spadowy ) konstrukcja drewniana pokrycie dachówka .
Proponowany zakres robót: rozbiórka pokrycia dachówki 114m2 ,rozebranie elementów więźby
dachowej , ołatowanie, izolacja przeciwwilgociowa pokrycie dachu blachą powlekaną , wymiana
rynny dachowe , rury spustowe PCV . odbudowa kominów.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez
wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie użyte
materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.

3. Termin realizacji zamówienia
Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30.10.2020 r.

4. Okres gwarancji
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia od bezusterkowego odbioru
końcowego.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Zakład Usług Komunalnych w
Polanowie , 76-010 Polanów do dnia 14 sierpnia 2020r. do godz. 11:00. z dopiskiem: „Remont dachu
na budynku mieszkalnym wielorodzinnym ”

6. Warunki płatności
Warunki płatności zostały określone w § 4 umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Cena
ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z
materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT,

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:
- Opoń Roman tel 500 218 173, 94 3188 206

8. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ( kosztorys ofertowy) w języku polskim, zgodnie z
załączonym formularzem ofertowym wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy).

9. Do niniejszego zapytania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) art. 4 pkt 8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od realizacji zamówienia (przed udzieleniem
zlecenia/zawarcia umowy) bez podawania przyczyn.
Kryterium wyboru oferty:
1. cena – 100%

Wymagane dokumenty
1. Formularz ofertowy (kosztorys ofertowy)
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

