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Zapytanie ofertowe

na ,,Przebudow$ pomieszczeri w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Ostrowku".

Ostrowek, dnia 10 sierpnia 2015r

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

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej
na,,Przebudow$ pomieszczeri 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 zamowieri
publicznych. ( Dz.U z 2013, poz. 907 z poz. zm)

Opis przedmiotu zamdwienia :
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami oswietlajXcymi,
montaz sufitow podwieszanych,
malowanie pomieszczeri.

Szczcgoiowy opis przedmiotu zamowienia :

3.

1. Strop podwieszany:
-sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym calosc 341,9m2.
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych- plyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych-341,9m2.

2. Malowanie pomieszczeri:
- przygotowane pomieszczeri pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci ok.900m2.
- jednokrotne gruntowanie powierzchni ok.900m2.
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewn^trznych scian po-
wierzchnia ok.900m2.
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub nalozenie tynku ozdobnego w hollu i
wiatrolapie na powierzchni ok 80m2.

Roboty elektryczne:
- demontaz przewodow elektrycznych i opraw oswietleniowych na ogolncj
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 31 pazdziernika 2015r.

Forma skladania ofert: oferte_ nalezy przygotowac zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do ZAPY-
TANIA OFERTOWEGO.
Termin skladania ofert- do dnia 18.08.2015r.

Olt'rte nalezy przeslac
na adres e-mailowy: sdsostrowek@,poczta.fm, osobiscie bajdi listownie na adres .
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku
Ostrowek 93d
98-311 Ostrowek

Wszelkie pytania zwiazane z niniejszym zaproszeniem nalezy kierowac na adres
e-mail:sdsostrowek(a),poczta.fm w tytule wpisujac: ,,Przebudowa SDS w Ostrowku".

Zamawiajaey zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytania bez
podania przyczyny.
Zamawiajqcy informacjc o wyborze Wykonawcy /.amicsci na stronie internetowej
Gminy Ostrowek www.ostrowek.bip.gmina.pl www.ostrowekgmina.pl, na tablicy
ogtoszen Urzedu Gminy w Ostrowku oraz powiadomi pisemnie wybranego wykonawce.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu mozna ogladac pod adresem :
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku Ostrowek 93d 98-311 Ostrowek
w dniach od poniedzialku do piatku w godzinach 7:15-15:15

Zalaczniki:

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



Zata_cznik 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 poste_powaniu o udzielenie zamowienia pn. ,,Przebudowa pomieszczeri w Srodowiskowym
Domu Samopomocy w Ostrowku".

1. Dane dotycz^ce oferenta
Nazwa i siedziba Oferenta:

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

Nr tel: Fax: E-mail:
REGON:.., .. NIP:...

2. W odpowiedzi na zaproszenie oferuje wykonac przedmiotowe zamowienie za kwot$:
netto: (stownie: }
podatek VAT (stownie: )
brutto: (stownie: \a cena obejmuje:

Roboty elektryczne-demontaz i montaz przewodow, gniazd i opraw
oswietleniowych zt/brutto
Montaz sufitow podwieszanych - zt/brutto
Malowanie pomieszczeri - 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 zamawiajgcego warunkami oferty i
zobowiqzuje sie^ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na okreslonych tam
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego.



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

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

2) Posiadam wiedz^ i doswiadczenie;
3) Dysponuj^ 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



Umowa
zawarta w dniu

pomie_dzy Gmina. Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115, NIP: 8321965142; REGON 730934690
reprezentowana^ przez Pana Ryszarda Tu rka - W6jta Gminy Ostr6wek przy
kontrasygnacie Pani Anny Walaszczyk - Skarbnika Gminy zwana^ dalej Zamawiajqcym,

a zwanym dalej Wykonawcq.

§ 1. Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 10 sierpnia 2015r., Wykonawca na potrzeby
zadania inwestycyjnego pn." ,,Przebudowa pomieszczeri Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrowku" zobowia^zuje si? do wymiany instalacji elektrycznej wraz z
lampami oswietlajacymi, montazu sufitow podwieszanych, malowania pomieszczeri.

§ 2.1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymiany instalacji
elektryczncj wraz z lampami oswietlajacymi, montaz sufitow podwieszanych, malowanie
pomieszczeri w ramach zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa pomieszczeri
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku".

2. Szczegolowy opis przcdmiotu zamowienia obejmuje :
Strop podwieszany:
-sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym calosc 341,9m2.
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn^trznych- plyt gipso-
wych spoinowanych szpachlowanych-341,9m2.
Malowanie pomieszczeri:
- przygotowane pomieszczeri pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci ok.900m2.
- jednokrotne gruntowanie powierzchni ok.900m2.
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewn^lrznych scian po-
wierzchnia ok.900m2.
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub nalozenie tynku ozdobnego w hollu i
wiatroiapie na powierzchni ok 80m2.

Roboty elcktryczne:
- demontaz przewodow elektrycznych i opraw oswietleniowych na ogolnej
powierzchni 341,9m2.
-montaz opraw oswietleniowych na powierzchni 341,9m2.
- raontaz przewodow — instalacja oswietleniowa i gniazda wtynkowe na powierzchni

341,9m2.

§3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany: do dnia 31 pazdziernika 2015r

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



2. Kwota okreslona w ust. 1 jest cenq ryczaltow^ i obejmuje wykonanie catosci przedmiotu
zamowienia, o ktorym movva 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 Wykonawcq rachunek
bankowy, w ciaj>u 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiajq.cemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT oraz sporzqdzcniu protokolu odbioru robot.

§ 6. 1. Wykonawca zaplaci Zamawiaja^ccmu kar$ umownq_w przypadku:
- zwJoki w \vykonaniu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzcnia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzieri zwloki,
- zwtoki w usuni^ciu wad, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzieri zwloki.
- odstajiienia od umowy przez Zamawiaja^cego z przyczyn obcia^aja^cych WykonawcQ w
wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w §4.
2. Kare, o ktorej mowa w ust.l, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiaj^cego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dor^czenia mu
za^dania Zamawiaja^cego zaplaty takiej kary umownej.
3. Zamawiajq.cy upowazniony jest do domagania si? odszkodowania na zasadach ogolnych,
jezeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7. W sprawach nie unormowanych umow^ zastosowanie maja^przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga^byc dokonywane pod rygorem niewaznosci
jedynie w formic pisemnego aneksu , z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

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

§ 10. Umowa zostata sporza^dzona w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ^CY


