
 

 

PCPR.2510.1.2016.1                                                                                Wołów, dnia 15.11.2016 r. 

       

 

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie usługi remontowej w zakresie wymiany dwóch pionów c.o.            

w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie” 

 

I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24 , 

56-100 Wołów,  

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi remontowej w zakresie wymiany dwóch 

pionów c.o. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.” 

 

2. Zadanie będące przedmiotem zapytania obejmuje wymianę dwóch pionów c.o (jeden pion 

korytarz, drugi pion przebiegający przez pokój nr 6 na parterze), w tym: 

1) wymianę grzejników na nowe – 9 sztuk, 

2) montaż zaworów podpionowych,  

3) montaż automatów odpowietrzających na wszystkich pionach w całym budynku,  

4) demontaż rury przelewowej znajdującej się na piętrze budynku w pomieszczeniach pracowni. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

- od dnia zawarcia umowy do 23 grudnia 2016 r. 

 

V. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa  22.11.2016 r.  o godz. 14:00  

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24,                

56-100 Wołów z dopiskiem „Wykonanie usługi remontowej w zakresie wymiany dwóch pionów 

c.o. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.” 

 

VIII. Pozostałe informacje 

1.  Osoba do kontaktu: Małgorzata Tkaczyk, tel. 71 389 53 00 w.12  

2.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami.  

3.  Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

4.  Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej. 

5.  Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny. 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w 

zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.   

 

przyg. Małgorzata Tkaczyk 

 



 

 

                          Załącznik  

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Adres  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Telefon………………………………. Faks…………………………………. 

 

NIP …………………………………. REGON ………………………………….. 

 

E – mail: …………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi remontowej w zakresie wymiany 

dwóch pionów c.o. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.” 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 

15.11.2016 r. za cenę ryczałtową: 

 

netto…………………………….. zł słownie:……………………………. zł 

 

podatek VAT w wysokości ……………………………% tj. ………………………………… złotych 

 

słownie: …………………………..zł 

 

 brutto……………………………. zł słownie: …………………………..zł 

 

 

 

……………………………………. 

       Data, podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 


