Rząśnia, dnia 16.10.2020 r.

UGB.271.26.2020.PC

Do zainteresowanych
1) W związku z zamiarem nabycia robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu części
budynków komunalnych,

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do

złożenia oferty na wykonanie przedmiotowych robót.
2) Zakres robót do wykonania podzielony jest na części i obejmuje :
a) Część I: Remont elewacji i pomieszczeń piętra budynku biblioteki w miejscowości
Biała, wraz z budową instalacji gazowej. Zakres robót obejmuje:
- remont elewacji budynku biblioteki w Białej,
- remont pomieszczeń w budynku biblioteki, w tym rozebranie drewnianych podłóg i
posadzek z wykładzin, ułożenie płytek z kamieni sztucznych, malowanie ścian,
wykłucie otworów drzwiowych i okiennych
- wykonanie rurociągów do instalacji gazowej, dostawę i montaż 4 butli gazowych.
b) Część II: Remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym po byłej szkole
podstawowej w Stróży. Zakres robót obejmuje:
- Demontaż części starego poszycia dachowego i części instalacji odgromowej,
- Wykonanie na części dachu nowego poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- Obróbka kominów.
c) Część III: Remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym po byłym
gimnazjum. Zakres robót obejmuje:
- Demontaż części starego poszycia dachowego i części instalacji odgromowej,
- Wykonanie na części dachu nowego poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
Szczegółowy opis i zakres robót do wykonania w każdej części zamówienia określa przedmiar
robót i kosztorys nakładczy oraz dla części I zamówienia dokumentacja projektowa – stanowiące
załącznik r 1 do niniejszego ogłoszenia
3) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia
4) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.
5) Ofertę na wykonanie zamówienia można składać w formie elektronicznej za pomocą
portalu ePUAP na skrzynkę Zamawiającego /1kgc19m6ji/Skrytka lub na adres e-mail:
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przetargi@rzasnia.pl, do dnia 23.10.2020 roku do godz. 0900. Oferty, które wpłyną po tym
terminie nie będą brane pod uwagę,
6) Termin realizacji robót:
a) do 30.11.2020 roku w przypadku części II i III zamówienia
b)do 29.12.2020 roku w przypadku części I zamówienia
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia .
8) Kryterium oceny ofert w każdej części: najniższa cena danej części -100%.
9) Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej nie starszy niż 6 miesięcy,
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli dotyczy,
10) Cena oferty powinna uwzględniać, koszt materiałów, robociznę oraz wszystkie inne elementy
niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Przed podpisaniem umowy wybrany oferent będzie
zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego na podstawie którego wyliczony cenę
ofertową.
11) Na wykonane roboty Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji i
rękojmi.
12) Postępowanie niniejsze jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.
13) Uprawnionym pracownikiem do kontaktów w tej sprawie jest: Pan Mariusz Bęben

tel. 44

6317122 wew. 223, pok. nr 2. e-mail: mariusz.beben@rzasnia.pl
14) Wzór oferty określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
15) Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub
części.
Z poważaniem
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