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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Burmistrz Prószkowa zaprasza do składania ofert cenowych na „Budowę doziemnej instalacji 

gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania 

i kuchenki gazowej oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodnej 

w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni, ul. Szkolna 12 (dz. nr 342, 343 obręb 0100 

Nowa Kuźnia)”.   

 

1. Zamawiający   

Gmina Prószków 

ul. Opolska 17 

46-060 Prószków 

NIP: 9910284648 

 

2. Przedmiot zamówienia 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa doziemnej instalacji gazowej wraz 

z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i kuchenki gazowej 

oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodnej w budynku świetlicy 

wiejskiej w Nowej Kuźni, ul. Szkolna 12 (dz. nr 342, 343 obręb 0100 Nowa Kuźnia). 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  

z dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843, 

ze zm.). 

2.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:  

- do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzją Starosty Opolskiego pozwolenie 

na budowę nr 641/2020 z 19 czerwca 2020 r. i załącznikiem do decyzji, tj. projektem 

budowlanym (załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego); 

- do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytani ofertowego; 

- do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacja Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytani ofertowego; 



- do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 

- do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanej instalacji.   

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

• Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej 

zamówieniem, jeśli obowiązujące prawo wymaga posiadania odpowiednich 

uprawnień. 

• Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

• Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie 

zamówienia. 

• Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich 

spełnianiu. 

 

Do formularza ofertowego należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu 

o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Wykonawca składając ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym akceptuje projekt umowy 

stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

5. Termin realizacji zamówienia  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

6. Kryterium oceny ofert  
 

1) Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa 

cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

2) W przypadku wpływu ofert o takiej samej najniższej cenie brutto za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców 

w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia ofert dodatkowych w zakresie 

dotyczącym ceny, która nie może być wyższa od pierwotnie zaoferowanej ceny. 

3) W przypadku wpływu ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie brutto 

za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców 

w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia kolejnych ofert dodatkowych 

w zakresie dotyczącym ceny, która nie może być wyższa od ceny pierwszej oferty 

dodatkowej. 

4) W przypadku wpływu kolejnych ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie 

brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający unieważni 

zapytanie ofertowe. 

 



7. Inne istotne warunki zamówienia  
 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wyboru 

którejkolwiek z ofert, zgodnie z art. 703§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145, ze zm.). 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego, 

zgodnie z art. 701§3 Kodeksu cywilnego. 

• Cena brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy podana przez Wykonawcę 

na formularzu ofertowym stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu 

umowy i niniejszego zapytania ofertowego, tj. wszystkie niezbędne czynności i roboty 

uwzględnione w projekcie budowlanym, w tym również czynności uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 

 

8. Sposób przygotowania oferty: 

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku – formularz oferty, stanowiącym załącznik nr 

1 do niniejszego zapytani ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

Na kopercie należy umieścić napis „OFERTA - Budowa doziemnej instalacji gazowej”. 
 

9. Termin złożenia oferty. 

9.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, 

(sekretariat) do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data 

i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

9.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

9.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

9.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

W załączeniu klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), w związku z pozyskiwaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Z up. BURMISTRZA 

/-/ 

Janusz Staszowski 

Zastępca Burmistrza 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

4. Pozwolenie na budowę 

5. Projekt budowlany 

6. Przedmiar robót 

7. Projekt umowy 

8. Klauzula informacyjna RODO 


