
 

Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
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 NR.- 3/2018/ZPM  

Mielec, dnia 08.01.2018 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń poddasza 
na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej w Rydzowie. 

(przedmiot zamówienia) 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
 
Projekt budowlano- wykonawczy, który będzie zwierał:  

 wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, 
 remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
 remont instalacji centralnego ogrzewania, 
 wydzielenie i wyposażenie łazienek i sal dydaktycznych,  
 wykonanie lub uzupełnienie tynków wewnętrznych, 
 ułożenie nowych lub naprawa istniejących podłóg, 
 wymiana lub naprawa stolarski okiennej i drzwiowej, 
 malowanie ścian i sufitów, 
 inne roboty konieczne dla wykonania zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym wstępnych założeń 
rozwiązań     projektowych. 

Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do 
opracowania, na jej podstawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) tj: przedmiary robót, 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski 
oraz  
uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów urzędowych na 
rozpoczęcie adaptacji (jeśli będą wymagane) 

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi 
przepisami szczególnymi. 

 

 



 

Przed wyceną zadania należy dokonać wizji pomieszczeń 

Pomieszczenia znajdują się w  budynku Szkoły Podstawowej w Rydzowie pod adresem  
Rydzów 33 , 39-300 Mielec. 

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.06.2018 r  
4. Okres gwarancji: n/d 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni  
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 

(np. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) 

7. Warunki udziału w postępowaniu*:  
- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, 
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy 
8. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie do 26  stycznia 

2018 r., do godz. 10.00 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Ortyl 
11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania 

należy 
złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w Szkole Podstawowej w 
Rydzowie. 
 
Do oferty należy załączyć: 
- kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w 
opisie przedmiotu zamówienia, 
 

    (sposób złożenia oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia) 

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w zapytaniu ofertowym. 

13. Załączniki:  
1) Lokalizacja pomieszczeń  
2) Wzór oferty 

 
 

Wójt Gminy Mielec  
          

                                        /-/ Józef Piątek 



 

                Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 

OFERTA / W Z Ó R  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: 
……………………………………………………………………………….…………………………………. 

Siedziba firmy: 
…………………………………………………………………………………….……………………………. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:…………………………………………… 

Nr REGON:……………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. …………………………………………...…………………. 

...………………………………………………………………………………………………………………... 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia  

1) Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Cena w kwocie netto: …………………………………………………………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………………zł, 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wykonam przedmiot zamówienia  w terminie do …………………………………………… 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie 

umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 

składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Miejscowość, ……………………..data………………… 

       …………………………………………………………. 
                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


