
 

Urząd Gminy Krośnice 
ul. Sportowa 4 
56-320 Krośnice 

tel. 71/38 46 000 fax 71/38 46 015 e-mail sekretariat@ug.krosnice.pl 

   
            Krośnice, dnia 29 listopada 2021 r.  

       

RGMiR.7021.4.2021 

 

Z a p y t a n i e  o f e r t o w e  

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129) Wójt Gminy Krośnice z siedzibą ul. Sportowa 4, 56 – 320 Krośnice zwraca się 

z zapytaniem ofertowym o cenę usługi i zaprasza do składania ofert. 

 

Przedmiot i zakres zamawianej usługi 

1. Przedmiotem zamawianej usługi jest: Zapytanie o cenę na wykonanie przebudowy istniejącej łazienki  

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy 

w Krośnicach ul. Sportowa 4 w położonym na działce ewidencyjnej 508/135 obręb Krośnice, 

stanowiącym własność Gminy Krośnice. 

2. Zakresem rzeczowym zamówienia jest wykonanie całości robót, o których mowa w pkt 1 zgodnie 

z projektem i przedmiarem robót, jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez których nie 

można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, zakupu 

niezbędnych materiałów, prac porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy, wywóz powstałych 

w trakcie prac nieczystości i innych czynności niezbędnych do wykonania całości przedmiotu 

zamówienia.  

3. Szczegółowy opis robót sposób wykonania zamówienia zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego 

zapytania stanowiący projekt i przedmiar robót.  

 

Informacje dodatkowe 

1. Załączony do niniejszego zapytania przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do 

skalkulowania ceny oferty oraz ma pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wskazane jest, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin przedmiotowej 

nieruchomości miejsca wykonania robót, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla 

przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Termin wykonania całości prac określonych w niniejszym zapytaniu - do 15.03.2022 r.  

 

Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. Jeden wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. 

2. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia oraz 

wszelkie inne nie przewidziane koszty związane przygotowaniem, uprzątnięciem miejsca 

wykonywanych prac, uporządkowaniem terenu itp.  

 



 

 

Termin i miejsce składania ofert:  

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, z podaniem ceny netto, stawki 

podatku VAT i ceny brutto za całość wykonanych prac (wg wzoru na stronie BIP Krośnice).  

2. Do oferty należy załączyć sporządzony kosztorys ofertowy. 

3. Ofertę wraz kosztorysem ofertowym należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przebudowa 

istniejącej łazienki  z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych znajdującej się na parterze 

budynku Urzędu Gminy w Krośnicach ul. Sportowa 4” na adres zamawiającego Gmina Krośnice ul. 

Sportowa 4 w Krośnicach  osobiście (biuro podawcze) lub listownie do dnia 14 grudnia 2021 r.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty złożonej po wymienionym w pkt. 3 terminie. 

 

Kryterium wyboru 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto za 

wykonanie całości prac objętych niniejszym zapytaniem. Nie dopuszcza się ofert częściowych.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

w każdej chwili i bez podania przyczyn. 

 

Załączniki do zapytania 

1. Załącznik nr 1: Oferta wykonawcy.  

2. Załącznik nr 2: Projekt przebudowy. 

3. Załącznik nr 3: Przedmiar prac. 

4. Załącznik nr 4: Proponowana treść umowy. 

 

Informacja o wybranej ofercie zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Zamawiającego. 

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający 

zawrze pisemną umowę. 

 

Miejsce prac można oglądać samodzielnie lub po uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem UG. Bliższe 

informacje dostępne pod nr tel. 71 38 46 024; 71 38 46 013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


