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N I P 8 1 2 !
na ,,Przebudow$ pomieszczeii w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrowku".

Zapytanie ofertowe

Ostrowek, dnia 14 wrzesnia 2015r

Gmina Ostrowek
98-311 Ostrowek 115
tel. 43 84 15 023, fax 43 84 15 020

Zaproszenie do /.lozenia oferty ccnowej
na,,Przebudow$ pomieszczen w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrowku".

Szacunkowa wartosc zamowienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego post^powania
ofertowego nie maja_ zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien
publicznych. ( Dz.U z 2013, poz. 907 z poz. zm)

Opis przedmiotu zamowienia :
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami oswietlaja^cymi,
montaz sufitow podwieszanych,
wykonanie gladzi gipsowych,
malowanie pomieszczen,
malowanie drzwi wraz z wyminq zamkow i klamek,
malowanie rur i kaloryferow.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia :

1.Strop podwieszany:
-sufity podwieszane jednowarstwowe naruszcie metalowym calosc 341,9m2.
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powicrzchni wewnqtrznych- plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych-341,9m2.
2.Wykonanie gladzi gipsowych na scianach , malowanie pomieszczen, malowanie drzwi wraz
z wymiana^ klamek i zamkow, oraz malowanie rur i kaloryferow:
- przygotowanie powierzchni scian pod gladz gipsowa^- wyrownanie nierownosci i ubytkow
na powierzchni ok 900m2.
-wykonanie gladzi gipsowych na scianach wewnetrznych na powierzchni ok.900m2.
- jednokrotne gruntowanic powierzchni ok.900m2.
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych scian powierzchnia
ok.900m2.
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi hollu i wiatrolapu na powierzchni
ok.80m2.
- przygotowanie drzwi pod malowanie -29 sztuk,



- wymiana zamkow i klamek w drzwiach -29 sztuk,
- malowanie drzwi farba_olejna,-29 sztuk,

- przygotowanie rur i kaloryferow pod malowanie-28 sztuk kaloryferow i ok 203m rury ,
-malowanie rur i kaloryferow farba, olejna, -28 sztuk kaloryferow i ok 203m rury .
3.Roboty elektryczne:

- demontaz przcwodow elektrycznych i opraw oswietleniowych na ogolnej
powierzchni 341,9m2.

-montaz opraw oswietleniowych na powierzchni 341,9m2.

- montaz przewodow - instalacja oswietleniowa i gniazda wtynkowe na powierzchni
341,9m2.

Termin realizacji zamowienia : do 10 listopada 2015r.

Forma skladania ofcrt: ofertq nalezy przygotowac zgodnie z 7,ata,cznikiem nr 1 do ZAPY-
TANIA OFERTOWEGO.
Termin skladania ofcrt- do dnia 21.09.2015r.

Ofert£ nalezy przeslac
na adres e-mailowy: sdsostrowckfg>,Docy,ta.fm. osobiscie b^dz listownie na adres .
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku
Ostrowek 93d
98-311 Ostrowek

Wszelkie pytania zwia^zane z niniejszym zaproszeniem nalezy kierowac na adres
e-mail:sdsostrowckfg)poczta.f'm w tytule wpisuja^c: ,,Przebudowa SDS w Ostrowku".

Zamawiaja_cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytania bez
podania przyczyny.
Zamawiajqcy informacj^ o wyborze Wykonawcy zamiesci na stronie internctowej
Gminy Ostr6wekwww.ostrowek.bip.gmina.pl www.ostrowckgmina.pl , na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy w Ostrowku oraz powiadomi pisemnie wybranego wykonawce.

Pomieszczenia przcznaczonc do remontu mozna oglqdac pod adresem :
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku Ostrowek 93d 98-311 Ostrowek
w dniach od poniedzialku do pii^tku w godzinach 7:15-15:15

Zata_czniki:

1. Zala^cznik nr 1 formularz ofertowy
2. Zala^cznik nr 2 wzor umowy



Zatqcznik nr 1

Gmina Ostrowek
Ostrowek 115

98-311 Ostrowek
NIP: 832-19-65-142

FORMULARZ OFERTOWY
o zamowienie publiczne o wartosci do 30 tys. EURO

W postepowaniu o udzielenie zamowienia pn. ,,Przebudowa pomieszczeri w budynku
sVodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku".

1. Dane dotycza.ce oferenta
Nazwa i siedziba Oferenta:

osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiajqcym (imie. i nazwisko, stanowisko):

Nrtel: Fax: E-mail:
REGON: NIP:

2. W odpowiedzi na zaproszenie oferuje wykonac przedmiotowe zamowienie za kwote.:
netto: (stownie:
podatek VAT (stownie:
brutto: (stownie:

Powyzsza cena obejmuje:
Roboty elektryczne-demontaz i montaz przewodow, gniazd i opraw oswietleniowych-

zt/brutto
Montaz sufitow podwieszanych - zt/brutto
Wykonanie gtadzi gipsowych,malowanie pomieszczeri, drzwi, rur i kaloryferow -

zt/brutto

Oswiadczam, ze zapoznatam /em sie. z przedmiotem zamowienia i nie wnosze, do niego
zadnych zastrzezeri.
Oswiadczam, ze zapoznatam/em si$ z istotnymi dla zamawiajqcego warunkami oferty i
zobowiqzuje si^ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na okreslonych tarn
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.

PrzystQpuja_c do swiadczenia ustugi b^dqcej przedmiotem zapytania ofertowego w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeri w budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku", oswiadczam,ze:



1) Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajej obowiqzek ich posiadania,

2) Posiadam wiedz^ i doswiadczenie;
3) Dysponujtj odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-

nania zamowienia;
4) Nie podlegam wykluczeniu z post^powania o udzielenie zamowienia.

Miejscowosc, data piecz^c i podpis osoby upowaznionej



11 mow a
zawarta \ dniu

pomiedzy Gmina, Ostn'nvek, 98-3 1 1 Ostrowek 115. NIP : 8321965 142; RliGON 730934690
reprezentowana^ przcz Pana Kyszarda Turka - Wojta Gminy Ostrowck przy
kontrasygnacie Pani Anny Walaszc/yk - Skarhnika Gminy zwana. dalej Zaniawiajacym,

zwanym dale] Wykonavvca.

§ 1. Na podstawie zapytania ofcrtowcgo z dnia 14 wrzesnia 201 5r., Wykonawca na
potr/chy zadania inwestycyjncgo pn." ..Pr/.ebudowa pomics/.czcn w hudynku
Srodowiskowcgo Domu Samopomocy w Ostrowku" zobowuTzujc sig do wyniiany instalacj i
clcktrycznej wraz /. lampumi oswiellajqcymi, montazu sufitow podwies/.anydi. wvkonania
glad/i gipsowych na scianachjnalowania pomieszczcn, drzwi, rur i kaloryfcrow.

§ 2. 1. Zamawiajqcy zamawia, a Wykonawca przyjmujc do wykonania wymiant; instalacji
clektryczncj wraz / lampami oswiellajqcymi. monta/ sufitow podwicszanych, wykonanie
gladzi gipsowych na scianach, malowania pomicszczcii , drzwi, rur i kaloryferow w raniach
zadania inwestycyjnego pn." Pr/chudowa pomios/.c/on \ hudynku Srodowiskowcgo Domu
Samopomocy w Oslrowku".

2. Szczcgofowy opis pr/cdmiolu zamowicnia ohcjmujc :
1 .Strop podwieszanv:
-sufity podwioszanc jednowarslwowe na ruszcic mctalowym calosc 341,9m2.
- dwukrotnc malowanic farbami eniulsyjnymi powier/chni wewn^tr/nych- plyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych-341.9m2.
2.Wykonanic ulad/.i ^i^sow^ch na scianach . malowanic pomieszczcn. malowanie dr/wi wraz
z wymiana._klumek J zamkow, ora/jnalowanic rur i kaloryfcrow:
- wykonanie ghid/i gipsowych na scianach wcwnclrznych na powicrzchni ok.900m2.
- przygotowanie powier/chni scian pod gladi gipsowq- wyrownanie nicrownosci i ubytkow
na powierzchni ok 900m2.
- jednokrotne gruntowanie powierzchni ok.900m2.
- dwukrotnc malowanic farbami cmulsyjnymi tynkow wcwnctrznych scian powierzchnia
ok.900m2.
- dwukrotnc malowanic farbami olcjnymi ho l lu i wialrolapu na powicrzclmi
ok.80m2.
- przygotowunie drzwi pod malowanic -29 sztuk,

- wymiana zamkovv i klamek \ drzwiach -29 s/.luk,
- malowanie drzwi larba^ olcjna,-29 sztuk,
- przygotowanie rur i kaloryfcrow pod malowanic-28 sztuk kaloryfcrow i ok 203m rury,
- malowanic rur i kalorylerow farbq olejnq- 28 sztuk kaloryfcrow i ok 203m rury.
3.Robotv clektrvcznc:
- demontaz przewodow clektrycznych i opraw oswiellcniowych na ogolnej powierzchni
341,9m2.



-montaz opraw oswietleniowych na powierzchni 341,9m2.
-montaz przewodow - instalacja oswietleniowa i gniazda wtynkowe na powierzchni
341,9m2.

§3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany: do dnia 10 listopada 2015r

§ 4. 1. Wynagrodzenie za wykonanie zamowienia, o ktorym mowa w §2 wynosi
netto + VAT(tj ), czyli l^cznie brutto

(slownie zlotych: )_
2. Kwota okreslona w ust.l jest cena^ ryczaltow^ i obejmuje wykonanie catosci przedmiotu
zamowienia, o ktorym mowa w §2.
3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnosc
Wykonawcy za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwiajzanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

§ 5. Wynagrodzenie ptatne b^dzie przelewem, na wskazany przez Wykonawc? rachunek
bankowy, w ciqgu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiaja^cemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT oraz sporzajdzeniu protokolu odbioru robot.

§ 6. 1. Wykonawca zaplaci Zamawiaja,cemu kar^ umown^ w przypadku:
-zwloki w wykonaniu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzieii zwloki,
- zwloki w usuni?ciu wad, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzien zwtoki,
- odstapienia od umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn obciajzaj^cych Wykonawcy w
wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w §4.
2. Kar^, o ktorej mowa w ust.l, Wykonawca zaplaci na wskazany przez /amawiaj^ccgo
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu
za^dania Zamawiajqcego zaplaty takiej kary umowncj.
3. Zamawiaja^cy upowazniony jest do domagania si^ odszkodowania na xasadach ogolnych,
jezeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7. Wykonawca zobowia^zuje si? wykonac przedmiot umowy z nalezyt^ starannoscia^,
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami, standardami, oraz postanowieniami oferty.
Wykonawca udziela 36 miesi^cy gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji liczony
b^dzie od dnia odbioru kohcowego calego zakresu robot.

§ 8. W sprawach nie unormowanych umowa^ zastosowanie maja^przepisy Kodcksu
Cywilnego.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga_byc dokonywane pod rygorem niewaznosci
jedynie w formie pisemnego aneksu , z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§ 10. Do rozstrzygania sporow wyniklych na tie wykonania umowy jest Sajd wlasciwy dla
siedziby Zamawiaja_cego.



§ 11. Umowa /ostata spor/^d/ona w dwoch jcdnobrzmiqcych egzemplarzach po jcdnyni dla
kazdej zc stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ^CY


