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Pakosławice, dnia 09.06.2015 r. 

ZKM.3201.II.01.2015.AK 

 

ZAMAWIAJĄCY  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Pakosławicach 

48-314 Pakosławice 

 

Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00 

Telefon/Fax:        /77/ 435 75 86 

e-mail:            zgkimpakoslawice@onet.pl  
 

 

ZAPRASZA 
do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania nie przekraczającego równowartości 30 000 euro, której 

przedmiotem jest:  

 

„ Rozbiórka budynku SUW położonego w Korzękwicach, gmina Pakosławice, na działce nr 154 , 

KW nr OP1N/ 00061643 / 8” 

 

I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

 

a) ma być złożona w formie: pisemnej, 

b) postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 

c)  ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, 

d) wartość oferty ma być przedstawiona w formie: wartość netto, obowiązująca stawka VAT, 

wartość brutto (formularz oferty cenowej załącznik 1). 

e) oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy; 

f)   wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

g) propozycja cenowa powinna zawierać termin ważności oferty, 

h) kryterium oceny ofert:  

 cena brutto –  100% 

  -  podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego 

zakresu robót budowlanych  

II. Do oferty cenowej należy dołączyć: 
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1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Wpis do rejestru działalności gospodarczej lub KRS, NIP, REGON. 

  

III.  Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki części budynku Stacji Uzdatniania Wody w 

Korzękwicach, usytuowanego na działce nr 154 w obrębie geodezyjnym  Korzękwice zgodnie z 

pozwoleniem na rozbiórkę Starosty Nyskiego nr 792/14, znak sprawy: AB.6741.29.2014.MO z dnia 

12.11.2014 r., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (kopia) 

 

2. Budynek znajduje się w środkowej części działki, przy drodze dz. nr 36, oddalony od drogi o ok. 33 

m. Budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, użytkowany w części. Powierzchnia 

zabudowy części przeznaczonej do wyburzenia wynosi 174,20 m2.  

 

3. Rozbiórka obejmuje również uporządkowanie terenu po rozbiórce. 

 

4. Studzienki kanalizacyjne, w ilości 5 szt. wskazane przez Zamawiającego nie podlegają rozbiórce. 

Wykonawca ma je na własny koszt zabezpieczyć przed zniszczeniem oraz uszkodzeniem w trakcie 

rozbiórki oraz zamontować włazy kanalizacyjne żeliwne o średnicy 65 cm. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, przestrzegając przy tym przepisów 

prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 

2013, poz. 1232 z późn.zm.), ustawy z dnia 23 stycznia 2014r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z 

późn. zm.); 

 

6. Szczegółowy zakres robót  i sposób ich wykonania został zawarty w dokumentacji projektowej 

obejmującej:  

- Przedmiar robót, który bezpośrednio stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; 
- Projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę nr 792/14 Starosty Nyskiego 

z dnia 12.11.2014 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

- projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego; 

- niniejsze zapytanie ofertowe. 

 

7. Do wglądu, w siedzibie Zamawiającego dostępny jest ”Projekt rozbiórki części budynku SUW”, 

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

 

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 31 lipiec 2015 r. od dnia protokolarnego 

przekazania terenu 

 

V. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2015 r. (śr.) do godz. 14.00 :                     

za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Pakosławicach, 48-314 Pakosławice formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ponadto oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz 

podpis oferenta. 

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 
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2. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach 

48-314 Pakosławice 

Oferta na zadanie „ Rozbiórka budynku SUW położonego w Korzękwicach, gmina 

Pakosławice, na działce nr 154 , KW nr OP1N/ 00061643 / 8” 

3. Złożona oferta powinna zawierać: 

- wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

- parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego 

 

VI.  Informacje dodatkowe: 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest: 

 

Alina Karnaś – tel. 77 435 75 86, 727 540 700 

         e-mail: zgkimpakoslawice@onet.pl 

          w godz. 7:00 do 14:30 

 

2. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności w przypadku, 

gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty. 

3. Nie dopuszcza się składnia ofert częściowych. 

4. Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana tylko na stronie Gminy Pakosławice 

http.://bip.pakoslawice.pl/ w zakładce - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Pakosławicach 

VII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy 

2. kserokopia pozwolenia na rozbiórkę Starosty Nyskiego nr 792/14, znak 

sprawy: AB.6741.29.2014.MO z dnia 12.11.2014 r., 

3. Przedmiar robót 

4. Umowa - projekt 

 

 

 

Uwaga: niniejsze postepowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i jest realizowane na podstawie 

obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 30.000 euro wprowadzonego 

zarządzeniem Nr 5/14 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Pakosławicach z dnia 01 czerwca 2014 r. na podstawie §3 pkt 1 w/w Regulaminu. 
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