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Skarżysko Kościelne, dnia 2017-06-29 

                                                                                                           

In.III.271.16.2017 

  

Gmina Skarżysko Kościelne zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację robót 

budowlanych w ramach zadania pn: „Remont mogiły powstańczej z 1863 roku 

w Kierzu Niedźwiedzim”. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) 

 

Zamawiający:  

Pełna nazwa zamawiającego: 

      Gmina Skarżysko Kościelne 

Adres:      ul. Kościelna 2a,   26-115 Skarżysko Kościelne 

Numer telefonu / faksu: (41) 27-14-466 /  (41) 27-14-481 

Adresy internetowe: www.skarzysko.com.pl  www.ugskarzysko.bip.doc.pl  

NIP Gminy Skarżysko Kościelne: 663-133-84-09  

REGON:    291010168 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 

- Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 

- Obramowanie z piaskowca 

- Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji 

pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) nawierzchnia z piaskowca 

- Wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia z desek profilowanych o grubości 25 mm 

- Impregnacja piaskowca 

- Renowacja masą klejową krzyża betonowego 

- Renowacja płyty memoratywnej 

- Renowacja krzyża niskiego żeliwnego 

- Szlifowanie na mokro lakierowanej powierzchni ogrodzenie 

- Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - 

pierwszy raz ogrodzenie 

- Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - 

drugi raz ogrodzenie 

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony przedmiarem robót i projektem 

budowlanym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.  

Do oferty sporządzonej na przedłożonym formularzu ofertowym Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć: 

1. Wypełniony (o poszczególne ceny jednostkowe i wartości pozycji) formularz 

kosztorysu ofertowego. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

CEIDG. 

Termin wykonania: 

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 

dnia 31.08.2017r. 

Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert. 

1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej wraz z załącznikami jw. w terminie 

do dnia 12.07.2017r. do godziny 10:00. 

2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 

26-115 Skarżysko Kościelne pok. 102. 

3. Oferty zostaną otwarte komisyjnie, w siedzibie Zamawiającego, pok. 106 w dniu  

12-07-2017r. o godz. 10:30. 

4. Opakowanie oferty powinno zostać opatrzone:  

- adresem Zamawiającego: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 

Skarżysko  Kościelne 

- oznaczone napisem: Oferta - „Remont mogiły powstańczej z 1863 roku w Kierzu 

Niedźwiedzim” – nie otwierać przed: 12-07-2017r. godz. 10:30. 

- oznaczone imieniem i nazwiskiem ( nazwą / firmą ) oraz dokładnym adresem (siedzibą ) oraz 

numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla, lub podobnym 

napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej  korespondencji 

wpływającej do zamawiającego. 

5. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na składanie zostaną odesłane bez otwierania. 

Kontakt z Zamawiającym. 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest 

Robert Gładyś. 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy bądź 

unieważnieniu postępowania zostanie udostępnione na stronie BIP Zamawiającego 

www.ugskarzysko.bip.doc.pl 

 

Kryterium przyjęte w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 

cena 100%. 

 

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
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Informacje dodatkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego 

postepowania w formie zapytania ofertowego na realizację zadania bez podania przyczyn. 

 Załączniki do zapytania: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2 – projekt umowy. 

Załącznik nr 3 – przedmiar robót. 

Załącznik nr 4 – projekt budowlany 

Załącznik nr 5 – formularz kosztorysu ofertowego 

 

Podpisy komisji Zamawiającego 

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

………………………………………………….. 

          

 

 

ZATWIERDZAM 

          

 

………………… 


