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REGoN 301§31408

ffi

Pawłowice, dnia 18.08.2022 r.

ZAPYTAIUE OF,ERTOWE
Nr - Z0-7laa2022
(niniejsze zapytanie nie stanowi zatrrytania ofertowego w rozumieniu przepisóu PZP)

COBORU §tacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach m$aca się z

prośbą

o przedstawienie swojej oferty na ponlższyprzedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia

j

est

:

Malowanie elewacji budynku - war§ztat * stodola w §DOO Pawłowice zlokalizowanego w

Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian

w

Pawłowicach"

ul. Wiejska ż5, Pawłowicę,

44-180 Toszek.

Wykaz prac stanowiacych przedmiot zamówienia:

l.
2.
3.
4.

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach i pilastrach
Uzupełnienie łnków zewnętrzrrych

Wywóz gflJzvspryznowanego
Przygotowanie powierzchń

tynków-

z

-

228,a

Ń

-

138,0 m2

8,16 m3

poszpachlowaniem nierówności powierzchni starych

190 m2

- 954,15 fił
Opalanie farby olejnej zpańeruchni drewnianych i metalowych bram - 5932Ń
Malowanię farbą olejną ęlemęntów metalowych i drewnianych bram 2-krofirię - 59,32 Ń
Szłz.egółowy zakres prac i robót określaptzedmiar robót, stanowiący zał rank nr 2 do
5.
6.
7.

Malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi) starych tynków 2-krotnie

niniejszego zapytańa.
Inne warunki zamówienia:

1.

Termin rcalizacji zamówienia: do 14.10.2a22rcku.

2. Zanańający
Oferty

wyfrn§żatermin nańożeńe ofert: do 26.08.2022 r. do godziny 09:00.

nńeĘ ńoĘć na

Formularzu ofertowym. stanowiącyrrr zńącrnlk

nr 1

do

niniejszego zapytańa. Oferty można z}oĘć:

.
o

dro84 elektroniczną na adres ę-mail: sdoo@pawlowice.coboru.gov.p1

osobiścielub przesłać pocńą na adres: stacja Doświadczalna oceny odmian w
PawłowicacĘ ul. Wiejska 25, Pawłowice, 44-180 Toszek.

3. Prued złożeńemoferty

mozliwe jest dokonanie przęz Ofęrenta wizji lokalnej

przedmiotu zamówięnia.

W §4II celu nalezy

skontaktowac się telefonicaie z

dyrektorem SDOO - Norbertem Styrc, tel. 605-116-638.

4.

Do zapytanla ofertowego dołączony jest przedmiar robót

-

zńącmtk w Z,Iłóry może

posłuĄć jako pomoa przy określeniuwynagrodzenia ryczałtowego.

5. Oferta Wykonawcy powinna zawięrń całkowite wynagrodzenie

ryczałtowe.

Wynagrodzenie określone w ofercię powinno obejmować wszystkie roboĘ

i koszĘ

materiałów zlńązane zrealizacjąprzedmiotu zamówienią w tym ryzyko wykonawcy

z

tytllłu oszacowania całkowitych kosźów nłńryarrych

z

realizacją przedmiotu

zamówienia.

6.

Niędoszacowanie, pominięcie orazbtakrcąoznańa zakresu przedmiofu zamówienia
nie mozę być podstawą do żądańaznlj;any wynagrodzenia podanego w ofercie. Strony

nie mogą zmienić wysokościwynagrodzenia przedstawionej w ofercie, z wyjątkiem
urzędowej zmiany wysokości podatku VAT.

7. Zanańający przy wyborze oferty Ędzie brał pod uwagę cenę.
8. Po wyborze oferty Zamavłtający podpisze z wybranym }V'ykonawcą

umowę na

wykonanie prac ujętych w niniejsąłn zapytańuofertowy.

9.

Wykonawcazabańąanje się do:

l)

Stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych
odpowiednimi przepisami, szczególnie z ustawą
wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92,poz.88l

2)

Sporządzenia we własnym zakresię

i

z

do obrotu zgodnie

z

dnia 16 kwietnia 2a04 r. o

zpźn. zrr).

na własny koszt Planu bezpieczenstwa

ochrony zdrowia na budowie ptzed przysĘlieniem do

robt, jeżsli taki

obowiązek wynika z przepizu ustawy - Prawo budowlane.

3)

Zapewńenia przestrzegania przepisów

z zasń

bhp oraz p. poż. we wszystkich

miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów.
10.

W celu wykonania swoich obowiąków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na
swój koszt, w srczególności:

1) pracę sprzętu budowlano-montaźpwego i środków tansportu,

2)

dostawę wszystkich materiałów podlegająpych wbudowaniu, a wynikajryych z
dokumentacji techniczrrej i zakresu prac,

3)
4)

właściwewarunki składowania materiałów i ich ochronę,
prowadzenie robót

w sposób nie powodujący szkód w tym zagrożeńa ludzi i

mienia Zamailającego

ll.Po

zakoitczęńu przedmiotowych prac sporządzany zostanie protokół zdawczo-

odbiorczy.

|2. Zapłata za wykonanie przedmiotolvych robót wyszczególnionych

w

zapytaniu

ofertowym nasĘpi w ciągu 14 dni |icząc od daty prawidłowo wystawionej faktury

VAT

na rachunek bankowy wskazany ptzez Wykonawcę.

Zarnańający zastzsga sobie pfawo uniewaźnienia prowadzonego postępowania
obejmującego niniejsze zapytańe - bęz podawania prryeTyfty.'lV'ykonawcy ńę prrysługuje
pravlro

dochodzeniaraszęzehw młiązkuz unieważnieniempostępowanią wtymtakżę kosźów

poniesionychprzezwykonawcę w związku zprzygotowaniem i dostarczeniem ofeĄ.

DYREKToB,

Zamawiającego)

Załqcznik I

dnia.

Ęiecąć wykonawcy)

........ r.

F,ORMIJL ARZ OFERTOWY DLA WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy:
Adręs:
e-mail:
Numer tęlefonu:

NumerNIP:
osoba do kontaktu:
W odpowiedzttazapytanie ofertowe Nr - Z0-7l08n022 z dnia §.a8.2W2 r. dotycące robót
budowlanych pn.: Malowanie elewacji budynku - warsztat * stodola w SDOO Pawłowice
zobowiązuję się wykonaó zakres prac przedstawionych w zapytaniu ofertowym zapńanąnńej

- całkowite wynagrodzenie ryczałtowe przedmiofu zamówienia:
nętto:
..................... zł
kwotę

(słownie:

....,...)

podatek VAT: .,..........V"

brutto:
(słowrrie:

.....................

ź
........)

1.

Oświadczam, żę zartóńenie wykonam w terminię do: ...........

2.

Oświadczarr, iZ zapomńem się

z

opisem przedmiofu zarrówienia

i

Zarnńającego i nie wno§zę do nich żadnych zastzężęit.

(podpis oferenta)

w;mogami

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic.000599EE)

malowanie garaze z.bem

§trona

nr:

2

przedmiar robót
Nr

iednostkowei

(osztorys
1

1,1

lozdział
ilement
(NR 401r01/1
fiR401/72611

Jm

Opis robót, wyliczęnie ilościrobót

Podsbwa cany

kosztorys inwestorski
Malowanie elewacii budvnku §o$Dodarczeqo
Elewacia

-

qaraże i warsztat

1.1.3
1,1.4
1.1-5

)dbicie tynkówwewnetznych. na ścianań.filarach, pila§trach, do 5,m2, z zaprariry wapiennei
Jzupelnienb tynków zewnętznych zwykłyń kategorii lll (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pu§taki
,2|
:eramiczne, §azo- i pianobeton: do 1,m2 (w 1 mieiscu), wapno hydratyzowane (kg)
(NR 401/108111 /lńnróz aruzu sorvzilrrwaneoo samońodami samorvładowczvmi do 1,km
(NR 401/,t08/12 /\ńmóz oruzu §onrźmowaneoo samońodami samowvładowcewni na każdv nastepny 1,km
<NR 401/120418 Malowanie fańami emulsyjnymi starych tynkór, prźygotowanie powiezchni z poszpachlowaniem

1.,t.6

fiR401/12Ml3

1.1.1

1.1.2

1,1.7

(NR 20211611/2

nierówności (sfalowań) powieruchni tynku
Malowanie farbami emulsyinymi starvch tvnków. 2-krotne. ęlewacie - tynki §bdkie
Rusztowania ramoułe \far§zawskie 1-kolumnoyve, \iyysokośćdo 6,m, nekłady podstawd.re

,1.2

ilement

mur ogrodzeniowy

1.2.1

(NR,t0111204/8 Malonłanie farbami emulsyinyrni starych tynków przygotowanie powiezchni z poszpachlowaniem
rierówności (sfalowań) powiezchni Mku
(NR 401/12Ml3 Malowanie farbami emulsyjnymi staryń tynkóW 2-krotne, elelracie - łnki gładkie
ilernent
Bramvsblowe
(NR 401/1211l8 Cpalanie fańy olejnej z powbrzńni drewnianyó irretalołyń, poriezchnie metalowe pelne, ponad

1.2.2
1.3
,1.3.1

,1.3.2

,1}

§łR4o1l1212n

,2\

n2

138.00C

n2
n3
n3

228,@l

n2
n2

158.0o(
793,15(

<olumna

},5,m2
Malowanie farbą olejną elemeń&łłmetalmryó, połlbrzchnb pełne, sąaólowane 1-krotnie, 2-krotne

1.4.1

Bramy drewniane
KNR 401/,t21114 Opalanie fańy oleinei z porieachni dreunianwh i rneialołyń, stolarka drzrviąła i szafti, ponad 1,0,m2

1.4.2

l(NR

1.4

!Iość

8,16C

8,,l6(

4,00(

n2
n2

16,1.00(

n2

27.56t

n2

27,§t

n2

31,76(

1|2

31,76(

32,00(

Ęlement

40,111209110

(|

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malananej, drałli, ścianki,szafl<i.

2łrohe, ponad

1,0,m2

Kosztorys inwestorski

