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ZAPYTANIE OFERTOWE 

WARUNKI FORMALNO –PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

I . Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na 
podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert 
przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 

III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami 
określonymi w treści zapytania ofertowego. 

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych, w 
przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania  na każdym etapie postępowania bez 
podania przyczyny. 

VI. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędne 
dane to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja  tych danych 
osobowych jest konieczna ze względu na realizacje podstawowego celu zasady konkurencyjności: 
transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie wykonawców.  

1.Przedmiot zamówienia:  

Orzeczenie techniczne o stanie technicznym konstrukcji obiektu: ściany, strop, słupy. 

Obiekt: budynek świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 50/52 w Ratowicach (działka nr 285/6, 

obręb Ratowice). 

Orzeczenie powinno być sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

W zakresie zadania znajduje się m.in.: 

1. Sporządzenie orzeczenia technicznego o stanie technicznym elementów konstrukcyjnych 

budynku. 

2. Wskazanie zakresu remontu: 

a. Ścian zewnętrznych z izolacją przeciwwilgociową, 

b. Słupów oraz konstrukcji wsporczej stropu nad częścią świetlicową budynku, 

c. Kominów w części świetlicowej budynku,  

d. Więźby dachowej w części świetlicowej budynku. 

3. Sporządzenie przedmiaru  robót remontowych z podziałem na działy odrębne 

dla wskazanych części zakresu:  4 egzemplarze w wersji papierowej i płyta CD w formacie .pdf 

oraz w wersji natywnej. 

http://bip.czernica.pl/files/mod/60297/60405_1_zapytanie-ofertowe-25022016.pdf#page=4
http://bip.czernica.pl/files/mod/60297/60405_1_zapytanie-ofertowe-25022016.pdf#page=4


4. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na działy odrębne dla wskazanych 

części zakresu: 4 egzemplarze w wersji papierowej i płyta CD w formacie .pdf oraz w wersji 

natywnej. 

W załączeniu: 

Załącznik nr 1 – mapa z zaznaczonym obszarem budynku w zakresie zamówienia 

Załącznik nr 2 – rzut parteru. 

2. Termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności: 

2.1. Termin wykonania:  21.03.2020 r. 

2.2. Warunki płatności: płatność za usługę dokonana będzie przelewem z konta Zamawiającego na 

konto podane przez Wykonawcę, w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania faktury/rachunku wraz 

z dołączonym protokołem odbioru.  

3. Opis sposobu obliczania ceny:  

3.1. Wykonawca winien podać cenę brutto i netto wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

3.3. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów - Cena - 100 %. 

4. Osoby do kontaktu: 

W zakresie merytorycznym- Ewa Poliszuk, tel. 502 735 265 502 735 517, e-mail: 

e.poliszuk@czernica.pl 

w zakresie składania ofert – Marek Krawców, tel. 502 735 268, e mail: 

zamowienia.publiczne@czernica.pl 

5. Sposób i termin złożenia oferty:  

5.1. Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: e.poliszuk@czernica.pl lub 

zamowienia.publiczne@czernica.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy 

Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. 1 w terminie do dnia 31.01.2020 r. do godz. 10:00. 

 

mailto:e.poliszuk@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl
mailto:e.poliszuk@czernica.pl
mailto:zamowienia.publiczne@czernica.pl

