
isZapytanie ofertowe

na ,,Ocieplenie zewnetrzne oraz naprawa komina dymowcgo w budynku Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrowku".

Ostrowek, dnia 2 wrzesnia 2016r

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

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej
na ,,Ocieplenie zewnetrzne oraz naprawa komina dymowego w budynku Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrowku".

Szacunkowa wartosc zamowienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postepowania
ofertowego nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien
puhlicznych. ( Dz.U z 20 1 5, poz. 2 1 64 z poz. zm)

Opis przedmiotu zamowienia :
Docieplenie fundamentow i scian,
odnowienie podjazdow i schodow oraz wejscia do kotlowni( wraz z wymianq. drzwi),
ocieplenie osciezy okiennych,
naprawa komina dymowcgo.

S/c/cg6lo\\s pr / i ' ihnioiu

1. Docieplenie fundamentow. cokolu. izolacia i opaska:
-odkopanic i zasypanie fundamentow( 50cm/50cm)- ok 79 m3,
-opaska wokol budynku- obrzeza betonowe o wym 30x8cm na podsypce cementowo- piasko-
wej z wypemieniem spoin zaprawq cementowq- 76 m,
-wykonanie chodnika z kostki brukowcj gr 6cm na podsypce cementowo piaskowej - opaska
wokol budynku- 39 m2,
-scieki z pref. betonowych o grubosci 20cm na podsypce cementowo- piaskowej -2 m,
-przygotowanie i zagruntowanie podtoza pod ocieplenie -sciany powyzej gruntu-cokoJu-
ok60m2,
-ocieplenie scian plytami styropianowymi EPS 100-037 gr lOcm-ok 60m2,
-wykonanie wyprawy clewacyjnej zywicznej ok 60m2,

-wyrownanie scian masq klejaca ponizcj cokohi- 38m2,
-izolacje przeciwwilgociowe powtokowc bitumicznc pionowe- wykonanc na zimno z emulsji
asfaltowej- minimum dwie warstwy- 38m2,
- ocieplenie scian plytami hydro styropianowymi gr 10cm- 38m2.
2. Docieplenie scian parteru:
-rozebranie poszycia scian z blachy lalistej -okl82m2,
-wykonanie poszycia scian z ptyt OSB-1 82m2,



-przygotowanie starego podloza pod ocieplenie- zmycie , oczyszczanie i zagruntowanie -
sciany parteru i pietra-ok 125m2,
-ocieplenie scian budynku piytami styropianowymi. Przyklejenie plyt styropianowych gr 2cm
na scianach ocieplonych. Wyrownanie powierzchni -przyjete 50% powierzchni scian parteru-
ok 120m2,
-ocieplenie scian piytami styropianowymi EPS 100-037 gr 12 cm , dodatkowe mocowanie
plyt kolkami plastikowymi- 8 na 1m2- powierzchnia ok.236m2,
-przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - ok 236m2,
-nalozenie kleju i tynku akrylowego o gr ziarna l,5-2mm na scianach parteru i pietra-ok.
236m2.
3.Roboty rozbiorkowe. remontowe:
-obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach-9 szt,
-dwukrotne malowanie farbq ftalowa^ nawierzchni krat i balustrad- ok. 4m2,
-wstawienie lat z desek do mocowania pozostalych obrobek blacharskich- parapety,
-wymiana parapetow z blachy powlekanej - szerokosc 45cm- ok 16m2,
-rozebranie rur spustowych i ponowny montaz,
-przewody instalacji odgromowej naprezane pionowo z pretow stalowych ocynkowanych-
15m, nie naprezane pionowo z bednarki ocynkowanej mocowane na wspornikach-4m, rury
winidurowe o srednicy 47mm pod istniejace odgromienie -ok. 15m
- zabezpieczenie okicn folia, rusztowania zewnetrze, oslony z siatki.
4.Odnowienie schodow J podjazdow oraz wejscia do kotlowni:
-przygotowanie starego podloza pod ocieplenie -oczyszczenie, zmycie-wejscie do kotlowni-
22m2,
-rozebranie scianki z cegly na zaprawie wapiennej i uzupelnienie scianek z cegly- murek opo-
rowy do kotlowni-6m2,
-uzupelnienie tynku, uszkodzen, podmurowki- 22m2,
-przygotowanie podloza pod ocieplenie, wyrownanie scian masa klej^ca, siatka, tynk -22m2,
- zamontowanie drzwi dwuskrzydlowych, metalowych z atestem wraz z oscieznic^ o wymia-
rach 1,44x1,87,
-naprawa schodow i podjazdow przy drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych, wylozenie
nawierzchni plytkami antyposlizgowymi- ok 52m2.
5.Ocieplenie osciczy okiennych :
-przygotowanie starego podloza pod ocieplenie-oczyszczanie, zmycie-oscieza-ok 33m2,
-ocieplenie scian budynku piytami styropianowymi,ochrona naroznikow, masa klej^ca,
tynk akrylowego-ok 180m, ocieplenie osciezy i bokow pilastrow z przy goto wan iem podloza,
nalozenie kleju i tynku akrylowego-ok 33m2.
(LNaprawa komina dymowcgo :

-jednoprzewodowe kominy wolno stoj^ce z cegiel o przekroju przewodu 1x1 ceg.
Krotnosc=3-ok.0,957m3

Termin realizacji zamowienia : do 28 pazdziernika 2016r.
Forma skladania ofert: oferte nalezy przygotowac zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do ZAPY-
TANIA OFERTOWEGO.
Termin skladania ofert- do dnia 09,09.2016r.



Oferte^ nalezy przeslac
na adres e-mailowy: sdsostrowek(fi),poczta.fm. osobiscie badz 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@poc/ta.fm w tytule wpisujac: ,,Ocieplenie SDS w Ostrowku".

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytania bez
podania przyczyny.
Zamawiajqcy informacj? o wyborze Wykonawcy zamiesci na stronie internetowej
Gminy Ostrowek www.ostrowek.bip.gmina.pl oraz na tablicy ogloszen Urz^du Gminy w
Ostrowku oraz powiadomi pisemnie wybranego wykonawc^.

Budynek przeznaczony do ocieplenia niozna ogk}dac pod adresem :
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku Ostrowek 93d 98-311 Ostrowek
wdniach od poniedzialku do piatku w godzinach 7:15-15:15
tel. kontaktowy:43-84-l 5-605

Zataczniki:

1. Zalacznik nr 1 formularz ofertowy
2. Zalacznik nr 2 wzor umowy
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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 post^powaniu o udzielenie zamowienia pn. ,,Ocieplenie zewne^trzne oraz naprawa komina
dymowego w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku".

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

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

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

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

Powyzsza cena obejmuje(materiaty, wykonawstwo, sprze_t):
Docieplenie fundamentow, cokotu, izolacja i opaska- zt/brutto
Docieplenie scian budynku - zt/brutto
Roboty rozbiorkowe , remontowe- zt/brutto
Odnowienie schodow i podjazdow oraz wejscia do kottowni- zt brutto
Ocieplenie osciezy okiennych- zt/brutto
Naprawa komina dymowego- zt/brutto

Oswiadczam, ze zapoznatam /em SJQ z przedmiotem zamowienia i nie wnosz^ do niego
zadnych zastrzezeh.
Oswiadczam, ze zapoznatam/em si^ z istotnymi dla zamawiajqcego warunkami oferty i
zobowiqzuje si^ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na okreslonych tam
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaja.cego.



do swiadczenia ustugi b$d$cej przedmiotem zapytania ofertowego w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Ocieplenie zewn^trzne oraz naprawa komina
dymowego w budynku 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 wiedze^ i doswiadczenie,
3) Dysponuje 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 ..

pomiedzyGmina Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115, NIP: 8321965142; REGON 730934690
reprezentowan^ przez Pana Ryszarda Turka - Wojta Gminy Ostrowek przy
kontrasygnacie Pani Anny Walaszczyk - Skarbnika Gminy zwana dalej Zamawiajijcym,
a zwanym dalej Wykonawc^.

§ 1. Na podstawie zapytania ofenowego z dnia 02 wrzesnia 2016r., Wykonawca na
potrzeby zadania inwestycyjnego pn." Ocieplenie zewnetrzne oraz naprawa komina
dymowego w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku" zobowiazuje si$
do docieplenia fundamentow i scian, odnowienia schodow i wejscia do kottowni,
ocieplenia osciezy okiennych oraz naprawy komina dymowego.

§ 2. 1. Zamawiajqcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania docieplenia
fundamentow i scian, odnowienia schodow i wejscia do kotlowni, ocieplenia osciezy
okiennych oraz naprawy komina dymowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.
" Ocieplenie zewnetrzne oraz naprawa komina dymowego w budynku Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrowku".

2. Szczegoiowy opis przedmiotu zamowienia obejmuje :
1 .Docieplenie iiiiidamentovv, cokohi, izolacja i opaska:
-odkopanie i zasypanie fundamentow( 50cm/50cm)- ok 79 m3,
-opaska wokol budynku- obrzeza betonowe o wym 30x8cm na podsypce cementowo- piasko-
wej z wypemieniem spoin zapraw^ cementowq- 76 m,
-wykonanie chodnika z kostki brukowej gr 6cm na podsypce cementowo piaskowej - opaska
wokol budynku- 39 m2,
-scieki z pref. betonowych o grubosci 20cm na podsypce cementowo- piaskowej -2 m,
-przygotowanie i zagruntowanie podloza pod ocieplenie -sciany powyzej gruntu-cokolu-
ok60m2,
-ocieplenie scian plytami styropianowymi EPS 100-037 gr lOcm-ok 60m2,
-wykonanie wyprawy elewacyjnej zywicznej ok 60m2,
-wyrownanie scian masq klejaca ponizej cokolu- 38m2,
-izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe- wykonane na zimno z emulsji
asfaltowej- minimum dwie warstwy- 38m2,
- ocieplenie scian plytami hydro sty ro pi anowymi gr 10cm- 38m2.

2.Docieplenie scian parteru:
-rozebranie poszycia scian z blachy falistej -ok!82m2,
-wykonanie poszycia scian z plyt OSB-182m2,
-przygotowanie starego podloza pod ocieplenie- zmycie , oczyszczanie i zagruntowanie -
sciany parteru i pietra-ok 125m2,



-ocieplenie scian budynku plytami styropianowymi. Przyklejenie plyt styropianowych gr 2cm
na scianach ocieplonych. Wyrownanie powierzchni - przyjete 50% powierzchni scian parteru-
ok 120m2,
-ocieplenie scian plytami styropianowymi EPS 100-037 gr 12 cm , dodatkowe mocowanie
ptyt kolkami plastikowymi- 8 na 1m2- powierzchnia ok.236m2,
-przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - ok 236m2,
-nalozenie kleju i tynku akrylowego o gr ziarna l,5-2mm na scianach parteru i pietra-ok.
236m2.
3.Robotv rozbiorkowe. remontowe:
-obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach-9 szt,
-dwukrotne malowanic farba ftalowa nawierzchni krat i balustrad- ok. 4m2,
-wstawienie lat z desek do mocowania pozostalych obrobek blacharskich- parapety,
-wymiana parapetow z blachy powlekanej — szerokosc 45cm- ok!6m2,
-rozebranie rur spustowych i ponowny montaz,
-przewody instalacji odgromowej naprezane pionowo z pretow stalowych ocynkowanych-
15m,nie naprezane pionowo z bednarki ocynkowanej mocowane na wspornikach-4m, rury
winidurowe o srednicy 47mm pod istniejace odgromienie -ok. 15m
- zabezpieczenie okien foliq, rusztowania zewn^trze, oslony z siatki.
4.Odnowienie schodow i podiazdow oraz wejscia do kotlowni :
-przygotowanie starego podloxa pod ocieplenie -oczyszczenie, zmycie-wejscie do kotlowni-
22m2,
-rozebranie scianki z cegly na zaprawie wapiennej i uzupeinienie scianek z cegfy- murek opo-
rowy do kottowni-6m2,
-uzupelnienie tynku, uszkodzcn, podmurowki- 22m2,
-przygotowanie podloza pod ocieplenie, wyrownanie scian mas^ klejaca, siatka, tynk -22m2,
- zamontowanie drzwi dwuskrzydlowych, metalowych z atestem wraz z oscieznica o wymia-
rach 1,44x1,87,
-naprawa schodow i podjazdow przy drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych, wylozenie
nawierzchni plytkami antyposlizgowymi- ok 52m2.
5.Ocieplenie osciezy okiennych :
-przygotowanie starego podloza pod ocieplenie-oczyszczanie, zmycie-oscieza-ok 33m2,
-ocieplenie scian budynku plytami styropianowymi,ochrona naroznikow, masa klejaca,
tynk akrylowego-ok 180m, ocieplenie osciezy i bokow pilastrow z przygotowaniem podioza,
nalozenie kleju i tynku akrylowego-ok 33m2.
6.Naprawa komina dymowego :
-jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel o przekroju przewodu 1x1 ceg.
Krotnosc=3-ok.0,957m3

§3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany: do dnia 28 pazdziernika 2016r

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



2. Kwota okreslona w ust.l jest cen^ ryczaltowa i obejmuje wykonanie caiosci 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 zwiazanych z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

§ 5. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem, na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w ciagu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury VAT oraz sporzadzeniu protokolu odbioru robot.

§ 6. 1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umown^ w przypadku:
-zwloki w wykonaniu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4
za kazdy dzieri zwloki,
- zwloki w usunieciu wad, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 za
kazdy dzien zwloki,
- odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn obciqzajqcych Wykonawce w
wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w §4.
2. Kare, o ktorej mowa w ust.l, Wykonawca zaplaci na wskazany przez Zamawiajqccgo
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu
zadania Zamawiajacego zaplaty takiej kary umownej.
3. Zamawiajacy upowazniony jest do domagania si? odszkodowania na zasadach ogolnych,
jezeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7. Wykonawca zobowiazuje si? wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, standardami, oraz postanowieniami oferty.
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji liczony
bedzie od dnia odbioru koncowego calego zakresu robot.

§ 8. W sprawach nie unormowanych umowq zastosowanie maja^ przepisy Kodeksu
Cywilnego.

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

§ 10. Do rozstrzygania sporow wyniktych na tie wykonania umowy jest Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 11. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
ka/dej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY


