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RR.271.2.2020

ZAPYTANIE CENOWE

Wojt Gminy Sutow zaprasza do ztozenia oferty na petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoty

Podstawowej w Sutowie."

1. Dane ogtaszaiacego zapytanie cenowe

Gmina Sutow

Sutow 63

22-448 Sulow

Strona internetowa: www.sulow.pl, bip.sulow.pl
E-mail: uq(S)sulow.pl

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27
Godziny urzedowania: 7:30 - 15:30

2. Tryb

Do niniejszego postepowania nie maja. zastosowania przepisy i procedury okreslone
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) zwana dalej ustawa.. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze
zamowienie podlega wyta^czeniu od stosowania przepisow ustawy.

3. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Sutowie."
Zakres prac obejmuje:

Branza budowlana

> Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynku szkoty i hali
sportowej

> Wykonanie ocieplenia stropow budynku, wykonanie sufitu
podwieszanego w hali sportowej

> Wykonanie cokotu wraz z odtworzeniem opaski
> Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z

parapetami
> Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych

Branza elektryczna

> Wymiana opraw oswietleniowych na oprawy LED
> Wykonanie instalacji odgromowej

Branza sanitarna

> Wymiana dwoch kottow weglowych na kotty z zasobnikiem na Pellet
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> Wymiana czesci instalacji CO.
Wyzej wymienione prace bedq wykonywane w okresie od 01.06.2020 r. do

30.09.2020 r. Oferowana wartosc robot budowlanych (zgodnie z najkorzystniejszq
ofertaj wynosi 1.399.747,77 ztotych brutto.

Zamawiajacy wymaga dotaczenia kopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem dokumentow potwierdzaj^cych posiadane uprawnienia w poszczegolnych
branzach.

4. Termin realizacji zamowienia.

> Termin realizacji zamowienia: do 30 wrzesnia 2020 r.

5. Miejsce oraz termin sktadania ofert

Oferty nalezy sktadac w siedzibie Zamawiaja^cego
Urza^d Gminy Sutow, Sutow 63, 22-448 Sutow , pokoj nr 1 (sekretariat)

do dnia 10 lutego 2020 r. do godziny 10:00

6. Postanowienia koncowe

Do spraw nieuregulowanych maja. zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Zataczniki

Zata.cznikami do niniejszego dokumentu sa;

Nr Nazwa zata^cznika
1. Formularz ofertowy

Sutow, dnia 30.01.2020 r.
(podpy9 Kierownika Zamawiajacego)


