
   

  

FZ.041.3.2013  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w 

Kleszczynie z zagospodarowaniem terenu.” 

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 połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w 

Kleszczynie z zagospodarowaniem terenu,  a w szczególności: 

A. BUDYNEK –ROBOTY WEWNĘTRZNE 

-Sanitariaty-przewiduje się skucie luźnych tynków,  montaż płytek  ceramicznych na ścianach 

i posadzce w miejscu ich braku, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów . Projektuje się 

wymianę sedesów - 3 szt., umywalek z bateriami-3 szt. 

-Kuchnia - przewiduje się montaż płytek ceramicznych na ścianach –fartuchy, malowanie 

ścian i sufitów, montaż zlewozmywaka z baterią  

-Sala-przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych tarasowych, wykonanie otworu łączącego 

salę główną z pomocniczą, malowanie ścian i sufitów. Montaż drzwi wewnętrznych.  

-Pomieszczenie gospodarcze wiejskie- przewiduje się likwidację otworu bramowego 

garażowego- zamurowanie , montaż drzwi montaż posadzki typu tarkett, szpachlowanie i 

malowanie ścian i sufitów 

-Instalacja grzewcza-przewiduje się, montaż rurażu miedzianego, grzejników 

konwertorowych. 

-Instalacja elektryczna- projektuje się montaż nowego okablowania-odcinkami, lamp z 

łącznikami i gniazdami. Przewiduje się wymianę rozdzielnicy z kompletnym 

zabezpieczeniem 

B. BUDYNEK –ROBOTY ZEWNĘTRZNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

-Chodnik –utwardzenie terenu-przewiduje się wykonanie koryta, podsypki z pospółki i 

montaż obrzeży w ławie betonowej oraz kostek betonowych t. polbruk na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

-Zagospodarowanie terenu-przewiduje się montaż 2 ławek za budynkiem świetlicy, i 

nasadzenia krzewów ozdobnych i żywopłotowych 

-Termomodernizacja elewacji- przewiduje się : 

- docieplenie ścian budynków zewnętrznych budynku metodą lekką mokrą BSO  z 

zastosowaniem płyt ze styropianu 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 

w  zakresie określonym przedmiarem robót, będącym załącznikiem do niniejszego 

ogłoszenia. 

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 Złotów wydział budownictwa p. Jacek Trybuchowicz, 

Mateusz Marciniak tel. 67-263-53-05. 

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

3. Przewidywany termin realizacji zadania : 29 listopad 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 

30.08.2013 r. do godz. 14
oo

 w pokoju nr 1 (sekretariat) 

 

 

 

 

 



   

  

 

Załącznik do oferty – Sala wiejska w Kleszczynie 

 

Zakres robót Ilość Cena jednostkowa  Wartość ogółem 

Roboty elewacyjne:                 

- docieplenie A.a. 1-3    

- cokół A.b. 4    

- obróbki blacharskie A.c. 5-6 

 

   

Stolarka drzwiowa wewnętrzna B 7    

Zagospodarowanie terenu C    

-utwardzenie terenu C.e. 8-11    

Wyposażenie terenu C.f.    

-ławki 12    

-krzewy i drzewka 13-14    

Roboty modernizacyjno-remontowe    

- instalacja grzewcza, A.a. 1-2    

- instalacja elektryczna A.b. 3-9    

- roboty murarskie A.c. 10-14    

- roboty remontowo- budowlane A.d. 

15-20 

   

- sanitariaty, kuchnia A.e. 21-25    

 

Numery przy wymienionych grupach robót oznaczają pozycje z przedmiaru robót 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

         Złotów, dnia 
          miejscowość, data 

 

 

 

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

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 
 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

w Kleszczynie z zagospodarowaniem terenu” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę:  

 

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  


