GMiriA CHORZELE
ul Stanisław a K o m osiń skieg o 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon: 550667882

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 10.07.2018 r.

Pieczęć jednostki/Nr pisma

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
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:
„Remont pomieszczeń biurowych w budynku ziokalizowanym na działce ew. nr 1376 w Chorze
lach”.

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - rozbiórka fragmentów ścianek działowych, rozkucia w ścia
nach murowanych z cegieł na otwory drzwiowe, rozbiórka posadzek, skucie tynków. Roboty murar
skie - wykonanie ścianek działowych kartonowo gipsowych na ruszcie metalowym. Roboty betonowe
- podkłady cementowe pod posadzki. Roboty izolacyjne - izolacja termiczna pod posadzkowa sali
głównej. Roboty tynkarskie i okładzinowe - tynki cementowo wapienne, gładzie gipsowe, okładziny z
płytek ceramicznych, wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych. Roboty posadzkowe. Roboty
malarskie - malarskie farbą emulsyjną akryklową ścian i sufitów. Montaż podokienników. Montaż
stolarki - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż kabin WC. Wykonanie nstalacji wody zim
nej i ciepłej, instalacja z rur PEXc oraz rur wielowarstwowych PE-Xc/AL./PE, połączenie za pomocą
mosiężnych złączek zaciskowych. Po zakończeniu prac instalacje poddać próbom szczelności. Wyko
nanie instalacji kanalizacji sanitarnej - instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Insta
lacja elektryczna budynku - montaż zestawu tablic (rozdzielnia główna i rozdzielnic piętrowych),
montaż wewnętrznych linii zasilających i oświetleniowych, instalacje elektryczne, ochrony
p/przepięciowej, p/porażeniowej, przeciwpożarowe. Montaż grzejników. Wykonanie pomiarów insta
lacji elektrycznej. Wykonanie instalacji LAN.
W celu prawidłowego skalkulowania ceny pomocniczo dołączono kosztorys ślepy.
1) termin wykonania zamówienia: do 31.01.2019 r.
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 wysta
wionej faktury. Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczał

towe. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym, jako cenę za całość
przedmiotu zamówienia.

III. Forma złożenia oferty.
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 24.12.2018 r. do godz. 13.30
w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

IV. Kryteria oceny ofert.
100 % cena

V. Inne w ym agania.
Aktualny na dzień składania ofert wypis z CEIDG lub KRS
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