……………………………………..
/pieczęć zamawiającego/
Znak spr. SA.270.54.2021.MR
Gniewkowo 05.11.2021
/miejscowość/ data/

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający :Nadleśnictwo Gniewkowo ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo
/nazwa zamawiającego/
zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie
pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m. Dąblin 5 gm.
Gniewkowo
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji
(wymianie pokrycia dachowego) budynku mieszkalnego na terenie dz. nr ewid. 4083/12, w m.
Dąblin 5 gm. Gniewkowo
W zakres prac wchodzi:
Przedmiotem inwestycji jest remont pokrycia dachu związany z wymiana pokrycia dachowego
z nieszczelnej dachówki karpiówki na całej połaci przedmiotowego budynku mieszkalnego (z
wyłączeniem ganku) na dachówkę ceramiczną, typu karpiówka układaną w koronkę,
zaokrągloną, w kolorze naturalnym czerwonym, wraz z pracami towarzyszącymi (wykonanie
uszkodzonych elementów więźby dachowej, obróbek blacharskich, likwidacja okien (wyłazów)
dachowych, ofasowań, montażem ławy kominiarskiej (bez wymiany rynien dachowych),
wymianie łat, pokryciu łat środkami zabezpieczającymi, oraz inne prace i czynności niezbędne
do kompletnego i prawidłowego wykonania wymiany pokrycia dachowego dachu oraz zmiany
pokrycia przy uwzględnieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu i wyposażeniem
dachu, miejscową naprawa, kominów cegłą klinkierową lub przemurowaniem kominów.
Wymiana pokrycia dachu winna być wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym
gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo. Konstrukcja dachu
(parametry) pozostaje bez zmian.
Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego i ewentualnie uszkodzonych
elementów więźby dachowej na podobne do istniejącego i nie powoduje żadnych zmian
funkcjonalnych, programowych, oraz parametrów i danych technicznych takich jak

powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynków, długość, szerokość, wysokości
gzymsów, okapów, kalenic. Okno (wyłaz) dachowy podlega likwidacji.
Roboty budowlane należy realizować w oparciu o dokumentację projektową autorstwa Pana
mgr inż. Kamila Serkowskiego oraz przedmiar robót.
3. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
4. Miejsce i sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod nr tel. 668-379-024 lub pod
adresem e-mail maciej.rogalski@torun.lasy.gov.pl w godz. od 700 do 1500.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela: Maciej Rogalski
5. Kryteria wyboru ofert:
Cena – 100%.
6. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna zawierać:
6.1 nazwę firmy i adres składającego ofertę,
6.2 dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, tj:
6.2.1 wypis z KRS lub CIDG,
6.2.2 referencję potwierdzające wykonanie robót budowlanych o podobnym charakterze do
kwoty 150 tys.
6.3 cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia,
6.4 warunki rękojmi/gwarancji - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
6.5 termin ważności oferty – 20 dni do od daty złożenia oferty
6.5 warunki płatności- 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do
Inwestora. Inwestor dopuszcza zapłatę Wynagrodzenia na podstawie dwóch faktur
częściowych oraz faktury końcowej.
7. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2021 roku, do godziny
1000 w siedzibie Nadleśnictwie Gniewkowo, adres ul. Dworcowa 10. 88-140 Gniewkowo, pokój
nr: 17

8. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza* składanie/a* ofert drogą elektroniczną na adres
gniewkowo@torun.lasy.gov.pl w terminie do dnia 15.11.2021 roku, do godziny 1000
9. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi o godz. 1015 w Nadleśnictwie
Gniewkowo adres ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo pokój nr 24

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Przedmiar robót.
4. Kosztorys ślepy.
5. Wzór umowy.
6. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO).
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