
 

Znak sprawy:          Grojec, 16.09.2021 r.  

 

Zapytanie ofertowe 

1. Zamawiający:  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu 

ul.  B. Głowackiego 26 

32-566 Grojec  

 

 

Zaprasza do złożenia ofert na:  

Wykonanie wiaty garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Grojec.  

 

2.  Opis przedmiotu Zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty garażowej na placu bojowym przy OSP Grojec, zlokalizowanej 

przy ul. Bartosza Głowackiego 26  o wym: 10,35 dł, 4,80 m szer. 4,5 m wys. do rynny.  

 

Zakres robót obejmuje: 

1. Przygotowanie placu budowy 

2. Obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzację powykonawczą) 

3. Wykopy mechaniczne- odkład na działce Inwestora 

4. Załadunek i wywóz humusu 

5. Podbetonówka o gr.10 cm z betonu B-10 pod fundamenty 

6. Stopy fundamentowe 

7. Podwaliny fundamentowe – 3 bloki 

8. Zbrojenia pod fundamentami stopy i podwaliny 

9. Obsypka fundamentów piaskiem zasypowym 

10. Konstrukcja stalowa- prefabrykacja, dostawa i montaż 

11.  Posadzka: 

-podbudowa tłuczniowa  o gr. 50 cm 

- podbetonka o gr 10 cm  z betonu B-10 

- izolacja: 2x folia 

- płyta betonowa z betonu B-25 o gr. 20 + nawierzchnia utwardzona chemicznie 

12. obudowa dachu płytami warstwowymi o gr. 10 cm o płyta warstwowa 

Świetlik dachowy 1x2 

12. Obróbki blacharskie  - ściany i dach 

13. Rynny i rury spustowe PCV 

14. Izolacja bitumiczna fundamentów 

15. Izolacja fundamentów – styrodur o gr. 10 wraz z folią kubełkową 

16. Brama segmentowa o wym. 3,65m x 3,6m z drzwiami przełazowymi – 2 szt.  

3.  Termin wykonania Zamówienia:  do 9 tygodni od daty zawarcia umowy 

 

4.  Warunki udziału w postępowaniu (w tym dokumenty jakie powinna zawierać oferta):    
BRAK  

 

5.  Opis kryteriów wyboru Wykonawcy (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium):   

  O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące kryterium:  

Cena – 100 %. 

W ofercie na wykonanie w/w usługi należy podać koszty  netto i brutto. 

Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość zwiększenia zakresu robót oraz negocjacji ceny 

 z najtańszym oferentem. Zamawiający ponadto zastrzega, iż istnieje możliwość odstąpienia od realizacji 

zamówienia.  

6. Opis sposobu obliczenia ceny: podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest   ostateczną ceną 

oferty. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem  przedmiotu Zamówienia. Cenę oferty 

należy określać z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku. 

 



7. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę 

należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy zaadresować 

na adres Zamawiającego i opisać następująco: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Oferta na: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Nie otwierać przed dniem: ……………… r. godz. …………………………………… 

 

 

 

8.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : 

Ofertę cenową prosimy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wykonanie wiaty garażowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Grojec w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grojcu lub przesłać drogą 

elektroniczną na adres: osp.grojec998@gmail.com w terminie do dnia 23.09.2021 r. do godziny 16:00.  

Otwarcie ofert o godz. 16.30 w siedzibie OSP. 

 

9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy, 

2. wzór umowy. 

                                                            

 

     Zatwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:osp.grojec998@gmail.com


 

FORMULARZ OFERTOWY 

dla zapytania ofertowego na: 

Wykonanie wiaty garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Grojec. 

 

 

1. Zamawiający: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu 

ul.  B. Głowackiego 26 

32-566 Grojec  

 

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  

 

3. Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu 
 

Nr faksu  

Adres e-mail 
 

 

4.  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………………………………………………...... 

Ja (My) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  

1) oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę:  

 

 

o netto: ............................................................................................................ zł (bez podatku 

VAT) (słownie:................................................................................................złotych) 

stawka podatku VAT ................................., wartość podatku VAT .................................. zł 

o brutto: ........................................................................................................ zł (z podatkiem 

VAT) 

(słownie..........................................................................................................złotych) 

 

 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu Zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  

6.  Przedmiot Zamówienia wykonamy w terminie do: …………………………………………………………….. 

7.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

8.  Oświadczamy, że załączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczam/y, że: 

a) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.   

 

 

 



Nazwa Wykonawcy 

(pieczęć) 

Podpisy osób upoważnionych do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy  

(wraz z pieczęcią imienną) 

 

Miejscowość 

i data 

 

 

 

 

 

 

 


