
Trzęsówka,2019-06-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nanva i adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka p.w, Św. Anny w Trzęsówce

Trzęsówka 237, 36-]06 Trzęsówka
NIP : 8 1 4- ] 44-38-38, Regon: 040028622

tel. (l7) 28 37 386

II. Nazrva przedmiotu zamówienia:

,Termomodernizacja-r::i:;,#"ńyi,Ił;#ł:.BożejCzęstochowskiej

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamóńęńa

Zalłes rzeazory zamówienia obejmuje wykonanie zadaria pn.: ,,Termomodernizacja
Kaplicy Parafialnej p.vr. Matki Bożej Częstochołvskiej w Ostrowach Baranowsk:ich", tj.:

1 ) Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,

2) Stolarka drzwiowa,
3) Stolarka okienna,

4) Docieplenie ścian dolnego i górnego kościoła,
5) Docieplenie stropu nad II-gą kondygnacją,

6) Docieplenie stropu nad I-wszą kondygnacją,

7) Docieplenie posadzki w części dolnego kościoła,
8) odbój.

Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót - Załącznik Nr 2 oraz projekt

techniczny - Zalącznik Nr 3 do pobrania w Kancelarii Parafii w dni robocze od godz.

18.30 do 20.00.

U szczegółowienie parametrów technicznych zamówienia:
} Docieplenie ścian fundamentowych styrodurem XPS 0,036 WmK grubości 6cm,

} Docieplenie ścian kaplicy styropianem EPS 0,036 W/mK grubości 10cm,

} Docieplenie stropodachu kaplicy wełną mineralną 0,039 WmK grubości 15cm,

} Docieplenie stropu wewnętrznego kaplicy wełną mineralną 0,045 WmK grubości 10cm,

} Docieplenie podłogi na gruncie kaplicy styropianem EPS 0,038 WimK grubości 10cm,

} Wymiana stolarki okiennej na stolarkę okienną U:1,1 Wm2K szczelną,
} Wymiana stolarki drnviowej na stolarkę okienną U:1,3 Wm2K szczelną.

Zalęca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczeńaprzed
sporządzeniem oferty, z zastrzężęniem, że sporządzenię oferty jest możliwe bez odbycia
wizji lokalnej. Kosźy dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.



2. Wykonawca zobauńęany jest uwzględnió w kosztach realizacji zamówienia

między innymi:
geodezyjny kosź obsługi budowy,

koszty or ganizacji zaplecza budowy,

koszty dozoru budowy,

kosźy wywozu odpadów na wysypisko,

inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:
termin rozpoczęeia: z dniem przekazania terenu budowy

termin zakończenia: 15 października 2019r.

V. Kryterium oceny ofeń:
1. Cenabrutto -l00%.
2. Cena oferty powinna za,wterać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego

zrealizowania przedmiofu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak

rczpoznatia zakresu przedmiotu zamówienia, nie możę być podstawą do żądania

zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.

3. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia,

która będzie zawietńa nĄniższą cenę brutto za całośó zamówienia i będzie
zgodna z niniej szym zapytaniem.

I

VI. Sposób przygotowania oferĘ:
1. Ofertę należy ńoĘó w formie pisemnej w Kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej

p.w. Św. Anny w Trzęsówce, Trzęsówka 237, 36-106 Trzęsówka do dnia

21 czerwca żłl9r. do godz. 900 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na

zadańe pn. ,,Termomodernizacja Kaplicy Parufialnej p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej w Ostrowach Baranowskich". Ten sam termin dotyczy ofert

przesłanych drogą pocztową.

2. Oferta powinna składaó się z:

a)Wypełnionego i podpisanego,,Formularza ofertowego" stanowiącego

załączniknr 1 do niniejszego zapylania,

b) W formuluał ofertowym należy określić cenę netto, podatek VAT i cenę

brutto za wykonanie zamówienia,
c) Kosźorys ofertowy sporządzony ściślę wedfug przedmiaru robót

stanowiące go załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

d) Oferta powinna być podpisana przez osobęiosoby uprawnione do

występowania w imieniu oferenta i opatrzona pieczęcią. W przypadku gdy

oferent nie dysponuje pieczęcią wówczas ofertę na|eży podpisaó czytelnie.

ę) Kńdy oforent przedłoży tylko jedną ofertę.

VII. Ważne informacje:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia za|iczek na poczet wykonania

zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.



3. Zamańający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zanauliający informuje, żę w ramach podpisanej umowy na wykonanie

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia

doświadczonych i wykwalifikowanych osób zdolnych do wykonania przedmiotu

zamówienia, zgodnie zrymaganiami prawa, zasńami wiedzy technicznej oraz

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5, §/szelkie zobawiązania wynikające z rcalizacji przedmiotu zamówienia,

a spoczywające na Wykonawcy oruz Zamavliającym zawiera projekt irmowy

stanowiący załąeznik nr 4 do niniej szego zapytania ofertowego.

VIII. Pozostałe informacje:
1. Zanawiający zastrzega sobie prawo do złniany warunków zapytana

i przesunięcia terminu składania ofert, uniewłżnięnia postępowaniabez podania

przycryny i nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przryczyny.

2. Oferty złożone po terminie zostanązwrócone bez otwierania.

3. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej ńżjednąofertę, zostanie odrzucona.

4. Wykonawca możę przed upływem terminu do składania ofert zmięnić lub

wycofać ofenę. Pisemne oświadczenie o wprowadzęniu zmian albo o wycofaniu

oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane

przęz uprawnioną osobę/y, ptzy czym zmiana oferty musi byó dokonana w
sposób i formie ptzewidzianej dla ńożenia oferty, z zastrzężeniem, ze kopeńa

b ędzie zawiter ńa do datkowe oznaczenie,,ZMlANA". O śńadc zęnia te muszą byó

jednoznaczne i nie_ powodowaó wąĘliwości co do ich treści i zamiarów

Wykonawcy.
5. ZamańĄący zastrzega sobie możliwośó poprawy w przedłozonych ofertach

oczywistych błędów rachunkowych i pisarskich niepowodujących istotnych

zmian w treści oferty.

6. W toku badania i oceny ofert Zartawiający moze żądaó od Wykonawców

wyjaśnień doĘczących treści złozonych ofert.

7. Termin związaniaofertą 30 dni liczonych od terminu składania ofert.

8. Do skutecmości zawucia umowy stanowi forma pisemna. Zawiadomienie

o wyborze nie stanowi zawarciaumowy.

9. Iężę|i Oferent, którego oferta zostńa wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się

od zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie mozliwośó wyboru oferty

kolej nej, zgodnie z przeprowadzorlą oceną.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór formularza ofertowego.

2. Przedmiar robót
3. Projekt budowlany
4. Projekt umowy

b.futkło rfułao



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofeńowy

(miejscowość, data)

Zanawiający:.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Trzęsówce
Trzęsówka 237, 36-106 Trzęsówka

oFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe doĘcące wykonanie zadańa pn.:

o,Termomodernizacja Kaplicy Parafialnej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

w ostrowach Baranowskich"

oferuję l-emy wykonanie całości zanóńeńaza:

kwotę netto: . . .. ........,..... zł,

podatek VAT . . ońw wysokości ........ zł

lrwota brutto .............zł, (słownie:.............

Oświadczarl-my, że zapoznńeml-hśmy się z warunkami zawartymi w zapylańu ofertowym

i wpełni je akceptuję/-emy.

Oświadczam/-my, że dysponuję/-my doświadczonymi i wykwalifikowanymi osobami

zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Wmaganiami prawa, zasadari
wiedzy technicznej oraz obowięującymi w tym zakresie przepisami.

Zobowiązujęl-emy się w przypadl<tl wyboru naszej oferty do złożeńa wszystkich niezbędnych

dokumentów oraz zawarciaumowy w miejscu i terminie określonym przezZamańającego.

Deklaruję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu

ofertowym.

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/
uprawniony c h do reprez entow ania

Wykonawcy


