GMINA

OSTROWICE

78-506 Ostrowice 6
NIP 674-13-07-172, REGON330920587

Zal^cznik nr 4
do Regulaminu udzielania zamowien,
ktorych wartosc nie przekracza wyrazonej
w zlotych rownowartosci kwoty 30000 euro netto.

GKL271.2.2.2017.EJ
Ostrowice, dnia 18.04.2017 r.

Zaproszenie do skladania ofert (zapytanie ofertowe)

Gmina Ostrowice zaprasza Pahstwa do zlozenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamowienia:
1. Zamawiaj^cy:
Gmina Ostrowice
Adres: 78-506 Ostrowice 6
wvvvv.ostrowice.pK www.ug.ostrowice.ibip.pl
NIP:6741307172
2. Tryb udzieienia zamowienia:
Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zm.) - post^powanie ponizej 30 000 Euro zgodnie z zasad^ efektywnego zarz^dzania fmansami.
.
3. Rodzaj zamowienia: Kompleksowa dostawa i wymiana poszycia dachowego, olacenia polaci
dachowej wraz z robotami remontowo - malarskimi na budynkach hydrofomi w Bolegorzynie
i Siecinie,
4. Okreslenie przedmiotu zamowienia:
4.1. Hydrofornia Bolegorzyn:
a)

Wymiana pokrycia dacliowego

>

Podwaliny z tarcicy nasyconej o dhigosci ponad 2 m i przekroju do 180 cm^ 0,1*0,1*5,5*13
razem 0,715 m^;

>

Olacenie polaci dachowych latami 60x80mm o rozstawie 50 cm - analogia 12,15*5,55
razem 67,433

>

Pokrycie blach^ powlekanq trapezow^ na latach dachow o nachyleniu polaci do 85% o powierzchni
ponad 100 mM2,15*5,55 razem 67,433

>

Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu plaskim betonowym krytym pap^ - demontaz
i ponowny montaz ~ 8 szt.;

>

Wymiana przewodow instalacji uziemiaj^cej i odgromowej o przekroju do 120 mm^ z pr^ta w ci^glych
pionowych na scianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - demontaz i ponowny montaz
2,0*2+5,2*2 razem 34,400 m;

>

Badania i pomiar instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie 1 pomiar.

b)

Roboty remontowe malarskie:

> ' Wygiadzenie powierzchni poprzez poszpachlowanie nierownosci (sfalowah) powierzchni tynku
(11,15*2+4,55*2)*1,6+11,15*4,55 razem 100,973 m^
>

Skasowanie wykwitow (zaciekow) - 50% calosci (krotnosc
(1 1,15*2+4,55*2)* 1,6+1 1,15*4,55 razem 100,973 m ',

0,5);

>

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewn^trznych sufitow 11.15*4,55
razem 50,733 m^;

>

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewn^trznych scian( 11.15*2+4,55*2)*1,6
razem 50,240 m^

4.2 Hydrofornia Siecino
a)

Wymiana pokrycia dachowego:

>

Podwaliny z tarcicy nasyconej 0 dlugosci ponad 2 m i przekroju do 180 cm^ 0,1*0,1*9,55*13
razem 1,242 m^;

>

Olacenie polaci dachowych latami 60x80mm o rozstawie 50 cm - analogia 12,75*9,95
razem 126,863 m^;

>

Pokrycie blach^ powlekan^ trapezow^ na latach dachow o nachyleniu polaci do 85% o powierzchni
ponad 100 m^ 12,75*9,95 razem 126,863 m^;

>

Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu plaskim betonowym krytym pap^ - demontaz
i ponowny montaz - 10 szt.;

>

Wymiana przewodow instalacji uziemiaj^cej i odgromowej o przekroju do 120 mm^ z pr^ta w ci^glych
pionowych na scianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - demontaz i ponowny montaz
12,5*2+9,5*2 razem 44,000 m;

>

Badania i pomiar instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie 1 pomiar.

b)

Roboty remontowe malarskie:

>

Wygiadzenie powierzchni poprzez poszpachlowanie nierownosci (sfalowan) powierzchni
tynku (1 l,75*2+8,95*2)*2,5+l 1,75*8,95 razem 208,663 m ^

>

Skasowanie w y k w i t o w (zaciekow) - 50% calosci (krotnosc = 0,5);
(1 l,75*2+8,95*2)*2,5+l 1,75*8,95 razem 208,663 m ^

>

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewn^trznych sufitow 11,75*8,95
razem 105,163 m^;

>

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewn^trznych scian
(11.75*2+8,95*2)*2,5 razem 103,500 m\

5. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrz^dzone przez Wykonawcy podczas
wykonywania przedmiotu zamowienia.
6. Termin realizacji zamowienia: do 30 maja 2017 r.
7. O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj^ warunki: posiadaj^ niezb^dn^
wiedz? i doswiadczenie oraz dysponuj^ potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia; znajduj^ si? w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniaj^cej wykonanie zamowienia.
8. Podwykonawstwo: nie dopuszcza si?.
9. Opis sposobu przygotowania oferty: ofert? nalezy sporz^dzic w formie pisemnej
ofertowym w wyznaczonym terminie w j?zyku polskim.
10. Zamawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert cz?sciowych.

1

na formularzu

11. Kryterium wyboru: 90 % - najnizsza cena, 10 % - okres udzielonej gwarancji,
12. Miejsce, termin i sposob skladania oferty: Ofert? nalezy zlozyc w sekretariacie Urz?du Gminy Ostrowice,
78-506 Ostrowice 6 do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 10^^ w zamkni?tej kopercie z opisem
.JKompleksowa dostawia i wymiana poszycia dachowego, olacenia polaci
z robotami remontowo - malarskimi na budynkach hydrofomi

w Bolegorzynie

dachowej
i

wraz wraz

Siecinie'\

13. Otwarcie ofert nast^pi w dniu 27 kwietnia 2017 r. 0 godz. l l T
14. Termin zwi^zania z oferty wynosi 30 dni.
15. Osob^ upowaznion^ do porozumiewania si? w Wykonawcami jest: Edyta Jawdynska - podinspektor ds.
planowania przestrzennego,
tel. 943615494.

Zal^czniki:
1) Formularz ofertowy,
2) projekt u m o w y .

gospodarki komunalnej i inwestycji e-mail:e.jawdynska(^ostrowice.pl

