
Zaproszenie 
do składania oferty cenowej na 

Wykonanie instalacji oddymiającej PP Pilchowice  
 
Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poz. zm.) oraz na podstawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30 000 euro\( Zarządzenie Nr  IZP.120.3.2014 Wójta Gminy 
Pilchowice z dnia 16.02.2015r.). 
Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Gmina Pilchowice 
44-145 Pilchowice 
ul. Damrota 6 
Tel 032/235-65-21 fax 032/235-69-38 
ug@pilchowice.pl , www.pilchowice.pl 
 
Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się  
z wykonawcami: 
Imi ę i nazwisko: Ewelina Sankiewicz ws.  przedmiotu zamówienia nr telefonu: (0-32) 235 
64 24, godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zadania: 8:00 – 13:00  
 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Wykonanie instalacji oddymiającej PP Pilchowice 

    CPV  45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
45262522-6 Roboty murarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
Zakres zamówienia obejmuje: 
 

Wykonanie instalacji oddymiającej PP Pilchowice  
 
Inwestycje będą realizowana na terenie Przedszkola Publicznego w Pilchowicach, działki  
nr 260/40; 263/40; 264/57 nr budynku 806k2.  
Celem przebudowy obiektu jest dostosowanie wewnętrznej klatki schodowej wraz z holem 
do spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego. 
Pełny zakres opracowania zwiera dokumentacja projektowa stanowiąca złącznik nr 3 oraz 
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego 
zapytania. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. 
Należy uwzględnić i dostosować prowadzenie prac na czynnym obiekcie przedszkolnym. 
 



3. Termin wykonania zamówienia:  
Termin wykonania przedmiotu umowy  do 15 sierpnia 2015 r. 
 
4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu  
- odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej. 
 
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 
Miejsce i termin składania ofert:  
Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej do dnia 17.03.2015r. do godz.15:30  mailowo 
na adres kruczynska.j@pilchowice.pl lub złożenie osobiście w pok. Nr 12 Referat Inwestycji 
i Zamówień Publicznych. 
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cena powinna być podana:  

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena 
brutto, 

2. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów  
i usług (VAT). 

 
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę i ta oferta otrzyma 
największą łączną ilość punków wg następujących kryteriów oceny ofert: 
 cena – 100% 
 
8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy stanowi wzór umowy,  
 

Wzór umowy jest przedstawiony w dodatku nr 1 do niniejszego zapytania 
 
11. Dodatki 
 
Dodatkami do zapytania ofertowego są: 
1)  wzór umowy; 
2)  wzór formularza oferty; 
3) dokumentacja projektowa + przedmiar robót; 
4) SWiOR. 
 

Kierownik referatu Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  

 
 

Joanna Kruczyńska 


