
 1 

Gmina Głuszyca               Głuszyca 21.08.2013 r.  
ul. Grunwaldzka 55 
58-340 Głuszyca 
tel. 74 84 59 479 
fax 74 84 56 339 
b.miszczuk@gluszyca.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.21.2013 
(dotyczy remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej)  

 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 22/K/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 14 000 euro (netto). 
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Głuszyca 
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 
NIP: 886-25-72-750, REGON: 890718248 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Głuszyca Górna na terenie Gminy Głuszyca. Budynek usytuowany jest przy 
ul. Kłodzkiej 61 w miejscowości Głuszyca Górna. 

2. Charakterystyka obiektu: 
Budynek  mieszkalny wielorodzinny wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej, 
o dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Budynek w zabudowie półzwartej. 
Powierzchnia użytkowa 710 m², kubatura 1104m³. 
Dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie z dachówki ceramicznej i papy. 
Stropy drewniane i żelbetowe. Ogrzewanie lokali piecowe i c. o. etażowe. 
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 
Świetlica wiejska  o powierzchni użytkowej 202,23 m³ usytuowana jest na pierwszym piętrze 
budynku. 
1) Struktura lokalu: 

• sala widowiskowa ze sceną i zapleczem sceny o powierzchni 149,76 m² 
• zaplecze kuchenne o powierzchni 40,72 m² 
• WC damskie i męskie o powierzchni 6,21 m² 
• wejście do sali widowiskowej i do zaplecza kuchennego niezależne z klatki schodowej – 

pierwsze piętro, WC usytuowane na półpiętrze klatki schodowej 
 

2) Tynki, okładziny: w pomieszczeniach tynki cementowo wapienne, malowane. W sanitariatach 
okładziny ścian z płytek ceramicznych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : zawiera się w książce przedmów oraz szczegółowym 
zestawieniu materiałów stanowiących załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
Robota budowlana przewiduje:  
- wymianę wewnętrznej linii zasilającej, zestawów pomiarowo – rozdzielczych i wyłącznika głównego. 
- Instalację elektryczną klatki schodowej. 
- Połączenia wyrównawcze główne. 
- Instalację elektryczną pomieszczeń przynależnych (dawna kawiarnia). 
- Instalację elektryczną świetlicy. 
- Demontaż instalacji. 
3. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawiera książka przedmiarów, będąca 

załącznikiem do niniejszego zapytania. 
4. W cenach jednostkowych należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i 
doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
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wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia 

branży elektrycznej. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Nieprzekraczalny Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2013 r.  
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1.  Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

zapytania oraz sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie książki przedmiarów. 
2. Potwierdzeniem spełnienia wszystkich niezbędnych warunków do wykonania przedmiotu zamówienia 

będzie złożenie oświadczeń oraz przedstawienie wykazu robót oraz osób odpowiedzialnych za 
realizację zmówienia, według załączników 2-5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część formularza ofertowego. 
4. W załączniku nr 3 należy wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem 

zamówienia. 
5. Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 05.09.2013 r. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

b.miszczuk@gluszyca.pl oraz faksem na nr 74 84 56 339, co nie zwalnia jednak z obowiązku 
dostarczenia oryginału oferty z ewentualną późniejszą datą wpływu 

3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.09.2013 r., a o wyniku i wyborze najkorzystniejszej 
oferty wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie telefonicznie, za pośrednictwem 
Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena – 100%.  
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie, za 

pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej. 
2. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi jedną faktur ą, po zakończeniu całości robót, wystawioną 

w oparciu o protokół odbioru końcowego robót. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, na okres 24 miesi ęcy , 

licząc od daty protokołu odbioru końcowego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić stosowne certyfikaty i świadectwa zgodności dla 

zastosowanych materiałów o charakterystyce i parametrach nie gorszych, niż wskazane 
w przedmiarze robót 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Żygadło pod numerem telefonu 74 88 66 756 oraz adresem 
email: fundusze@gluszyca.pl 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
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2. Kosztorys ofertowy (przedmiar) + Szczegółowe zestawienie materiałów. 
3. Załączniki nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 
4. Załącznik nr 3 – wykaz realizacji wykonanych robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia 

z okresu ostatnich 5 lat (min. 1 robota) 
5. Załącznik nr 4 – wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia 
 


