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G M IN A C H O R Z E L E
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
MIP 761-15-64-561, Regon: 550n67332

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28.04.2017 r.

Pieczęć jednostki/Nr pisma

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 eviro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Rozwój infrastruktury społeczno kulturalnej

rekreacyjnej poprzez remont

budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - rozbiórka fragmentów ścianek działowych, demontaż części
okien, rozkucia w ścianach murowanych z cegieł na otwoiy drzwiowe, rozbiórka pieców, rozbiórka
posadzek, rozbiórka sceny drewnianej, demontaż sufitów, skucie tynków. Roboty murarskie - zamu
rowanie otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie ścianek działowych kartonowo gipsowych na
ruszcie metalowym. Roboty betonowe - podkłady cementowe pod posadzki. Roboty izolacyjne - izo
lacja termiczna pod posadzkowa sali głównej. Roboty tynkarskie i okładzinowe - tynki cementowo
wapienne, gładzie gipsowe, okładziny z płytek ceramicznych, wykonanie sufitów podwieszanych ka
setonowych. Roboty posadzkowe - posadzki z płytek gresowych. Roboty malarskie - malarskie farbą
emulsyjną akryklową ścian i sufitów, malowanie farbą olejną. Montaż podokienników. Montaż stolar
ki - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż kabin WC. Wykonanie nstalacji wody zimnej
i ciepłej - montaż bojlera o pojemności 501, instalacja z rur PEXc oraz rur wielowarstwowych PEXc/AL./PE, połączenie za pomocą mosiężnych złączek zaciskowych. Po zakończeniu prac instalacje
poddać próbom szczelności. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej - przyłącze kanalizacji sani
tarnej do zbiornika bezodpływowego z rur PCV fi 160 mm SN8 grubościennych, instalację wewnętrz
ną kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Montaż szamba o pojemność V=5,0 m^ Instalacja elektryczna
budynku - montaż zestawu tablic (rozdzielnia główna i rozdzielnic piętrowych), montaż wewnętrz
nych linii zasilających i oświetleniowych, instalacje elektryczne, ochrony p/przepięciowej,
p/porażeniowej, przeciwpożarowe. Montaż grzejników elektrycznych. Wykonanie pomiarów instalacji
elektrycznej.
Szczegółowy zakres i wielkość robót zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót.
Załączony przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny i pomocniczy do skalkulowania
ceny. Nie należy go załączać do oferty.
Zamawiający

na
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kulturalnej

i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie” otrzymał dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie

Program

Wiejskich
'

"

^ na lata 2014-2020

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
1) termin wykonania zamówienia: do 30 września 2018 roku
2) okres gwarancji:

36 miesięcy

3) warunki płatności: Po zakończeniu i odbiorze robót, przelewem na wskazane
przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Obowiązującym
wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę
oferty należy podać w formularzu ofertowym, jako cenę za ca
łość przedmiotu zamówienia.
III. Forma złożenia oferty.
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2018 r. do godz. 12*®
w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na: „Rozwój infrastruktury społeczno kułturałnej i rekreacyjnej poprzez
remont budynku świetłicy wiejskiej w Rembiełinie”
IV. Kryteria oceny ofert.
100 % cena

V. Inne wymagania.
Na etapie składania ofert (dokumenty należy dołączyć do oferty):
1)

formularz ofertowy,

2)

aktualny na dzień składania ofert wypis z CEIDG lub KRS,

3)

kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowa
nia robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca
wskaże wyznaczonego kierownika w wykazie osób załączonym do oferty
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Po podpisaniu umowy:
1)

w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy opracowanie i dostarczenie Zamawiają
cemu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Załączniki:
1)

dokumentacj a proj ektowa,

2)

przedmiar robót,

3)

wykaz osób,

4)

projekt umowy,

5)

formularz oferty.
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