
 
       Przystajń, dn.: 04.09.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  kwoty 

30 000 EURO 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na: 

Przebudowa budynku OSP w Przystajni celem dostosowania  

na potrzeby nowego pojazdu pożarniczego 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowę budynku OSP w Przystajni                       

poprzez powiększenie dwóch otworów bramowych zlokalizowanych w frontowej elewacji 

budynku. Zakres robót obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych, montaż konstrukcji wsporczej 

stropu, montaż nadproży stalowych, montaż żeber stalowych, betonowanie elementów 

konstrukcyjnych, roboty wykończeniowe.  

 

Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w dokumentacji projektowej i przedmiarze 

robót. Dokumenty te stanowią załącznik do zapytania ofertowego. 

 

Jeżeli elementy opisu przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych 

materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 

29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub 

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, 

aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający 

rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku 

do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 

charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) 

lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych 

parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia 

do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 

Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu 

materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

31.10.2019 r. 

 

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  

G M I N A  P R Z Y S T A J Ń  

                 ul. Częstochowska 5 42-141 PRZYSTAJŃ 

                 tel: +48 (034) 319-11-53, fax: +48 (034) 319-17-32 

                 e-mail: ug@gminaprzystajn.pl 

NIP: 574-20-55-766 

REGON: 000548689 

 



 

Cena 100 %. 

            
5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu. 

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia kosztorysowego opracowanego na podstawie 

dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego uproszczonego.  

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia oraz podatek VAT. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty 

uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym 

związanych. Celem wyceny robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty 

Oferty należy składać osobiście/listownie w Urzędzie Gminy Przystań, ul. Częstochowska 5,                

42-141 Przystajń, pok. nr 19 (Sekretariat) lub e-mailem na adres: kancelaria@gminaprzystajn.pl  

do dnia  11.09.2019 r., godz. 12:00  

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami 

Jolanta Mann-Matuszczyk – Kierownik referatu inwestycji, e-mail: inwestycje@gminaprzystajn.pl 

Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, w godz. poniedziałek 8:00-16:00, 

wtorek-piątek 7:30-15:30, tel. 34/3191153 w. 117,  575 228 903 

 

 

 

              /-/ Henryk Mach 

       Wójt Gminy Przystajń 

 

 

 


