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IZW.271.2.28.2021      Bukowina Tatrzańska, dnia 21.09.2021 r. 

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty 
W postepowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

kwoty 130 000,00 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). 

 

I. Nazwa zadania: 

„Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP Rzepiska I - Wykonanie 

automatycznego układu odsysania spalin samochodowych w pomieszczeniu garażu”. 

 

II. Nazwa i adres zamawiającego: 

Nazwa:   Gmina Bukowina Tatrzańska 

Adres:    ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 

Numer telefonu:  18 20 00 870 

Adres e-mail:  gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 

Strona internetowa: www.ugbukowinatatrzanska.pl 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zadania jest „Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP 

Rzepiska I - Wykonanie automatycznego układu odsysania spalin samochodowych  

w pomieszczeniu garażu”.  

 

Zakres robót obejmuje: 

wykonanie automatycznego układu odsysania spalin samochodowych w pomieszczeniu 

garażu remizy OSP Rzepiska I (brak przedmiaru robót).  

 

Dla zakresu robót w/w wymienionych Zamawiający nie przygotował przedmiaru robót. 

Wykonawca musi wycenić wartość robót na podstawie własnych kalkulacji.  

 

Zamawiający do zaproszenia do złożenia oferty dołącza inwentaryzację budynku remizy 

OSP Rzepiska 1. 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty rysunek, przedstawiający 

przebieg projektowanej instalacji   

 

Sporządzenie oraz dołączenie kosztorysu nie jest wymagane. Wszystkie ceny mają zostać 

przedstawione na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem nr 1 do zaproszenie do 

złożenia oferty. Jeżeli Wykonawca przygotuje kosztorys ofertowy to może dołączyć 

dokument jako załącznik do formularza ofertowego.  

 
Jeżeli dany zakres robót wymieniony jest przynajmniej raz w treści zapytania ofertowego lub 

w jego załącznikach, wynika z technologii robót, zasad sztuki budowlanej, warunków 

technicznych, lub przepisów szczegółowych, a także jest niezbędny do wykonania 
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zamówienia, oznacza to, że zakres ten jest objęty umową i musi zostać wykonany w ramach 

oferowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej.  
 
Okres gwarancji wnosi: 24 miesiące od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji całego zamówienia oraz 

wybranego zadania częściowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych.  

 

 

IV. Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 

2. Projekt umowy  

3. Inwentaryzacja budynku remizy OSP Rzepiska 1 

 

V. Termin realizacji zamówienia:  

Do 15.11.2021 r. 

 

VI. Kryteria wyboru oferty: 

1. Cena – 100 %  

2. Wykonawca musi dysponować osobami uprawnionymi do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w: 

 

a. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

VII. Termin forma i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę można przesłać mailowo na adres: kmiskowicz@ugbukowinatatrzanska.pl  

oraz do wiadomości wojt@ugbukowinatatrzanska.pl lub złożyć w formie pisemnej  

na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 01.10.2021 r. (piatek)  

do godz. 10:00. 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

Imię i nazwisko: Klaudia Miskowicz tel: 18 20 00 881, 

e-mail: kmiskowicz@ugbukowinatatrzanska.pl  

 

WÓJT GMINY 

mgr inż. Andrzej Pietrzyk  

….……………..…….………. 
       (podpis Zamawiającego) 

 

mailto:gmina@ugbukowinatatrzanska.pl
mailto:kmiskowicz@ugbukowinatatrzanska.pl
mailto:wojt@ugbukowinatatrzanska.pl
mailto:kmiskowicz@ugbukowinatatrzanska.pl

