
   

               Gryfów Śląski, 20.08 .2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o 

wartości szacunkowej poniżej 30 tysięcy euro. 

 

Zamawiający: Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski 

NIP: 616-12-23-228 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remoncie mieszkania przy ul. Wojska 

Polskiego 1a/1 w ramach programu kompleksowego wsparcia rodziny ,, Za życiem” za rok 

2019. 
 

Zakres prac: 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• Roboty ogólnobudowlane 

- Izolacje 

- Łazienka – podłączenie sanitariatów 

- Tynkowanie 

- Zerwanie posadzek 

- Wykonanie nowej posadzki 

• Roboty instalacyjne 

- Roboty wodociągowe 

- Kanalizacja sanitarna 

- Instalacja centralnego ogrzewania 

- Instalacja gazowa 

- Instalacja elektryczna 

• Montaż wyposażenia 

- Montaż zakupionego przez Zamawiającego wyposażenia kuchni, łazienki oraz 

pokoju. 

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. 

Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku pn.: ,,Przedmiar Robót” 

II. PRZYGOTOWANIE OFERTY. 

1. Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie w złotych polskich w załączonym 

formularzu ofertowym. 

2. Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są cenami ryczałtowymi i nie 

będą waloryzowane przez okres trwania umowy. 

3. Płatności: w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury, na zasadach opisanych we 

wzorze umowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

• Ostateczny termin wykonania: 30.11.2019 r. 
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IV. KRYTERIA WYBORU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców  stosując następujące kryteria wyboru: 

 

Kc - cena ofertowa brutto – 100 % 

                                                

2. Wykonawcy zostaną przydzielone punkty za cenę ofertową na podstawie obliczenia udziału 

procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty, według wzoru: 

 

              najniższa oferowana cena ofertowa 

Ilość punktów Kc =        X 100  

             cena ofertowa badanej oferty 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. 

przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. 

 

V. SKŁADANIE OFERT 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski lub przesłać 

pocztą tradycyjną do 27 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00. na adres Rynek 1, 59- 620 Gryfów 

Śląski.  

 

Osoby upoważniona do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego: 

Michał Siemek referent ds. zamówień publicznych tel 75 78 13 916, mail 

m.siemek@gryfow.pl  

 

 


