
 
GMINA POPÓW 

Zawady 
ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów 
 
 

       
                    Zawady, dn. 19.02.2021 r. 

ZP.271.II.02.2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na zadanie prowadzone pod nazwą: 

„ Remont pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wąsoszu Górnym” 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa (FIRMA): Gmina Popów 

Adres zamawiającego: Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów 

Numer fax do korespondencji: 34 317 70 67 

Adres e-mail: ug@gminapopow.pl,  zamowienia@gminapopow.pl 

Adres strony internetowej: www.gminapopow.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 – 15:30 

środa: 7:30 – 17:00 
piątek: 7:30 – 14:00 

 

II. RODZAJ I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego. 

2.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

3.Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe. 

4.Kod CPV:  45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku szkoły  w miejscowości 

Wąsosz Górny. 

Szczegóły prac objętych zamówieniem: 

1.      Prace demontażowe (rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur  
spustowych, instalacji odgromowej, kominów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki). 

2.      Prace montażowe (montaż: membrany, łacenie dachu, prostowanie połaci dachu, montaż: pasa 
podrynnowego (blacha), rynien, pasa dorynnowego, rur spustowych, wiatrówek, rynny koszowej, 
kalenicy (gąsiora), krycie dachu blachą trapezową, montaż okna wyłazu dachowego, ław kominiarskich, 
kominka wentylacyjnego, obróbka komina, montaż: barier przeciwśniegowych) 

Szacunkowa powierzchnia dachu – 710 m2. 

mailto:ug@gminapopow.pl
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/naprawa-i-konserwacja-dachow-6963


Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania 

niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: od 15 czerwca 2021r. do 15 sierpnia 2021 r, 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności      

       lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego     

      wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania    

       zamówienia. 

4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia. 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Akceptowalne formy składania ofert: 
Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres:zamowienia@gminapopow.pl 

Wersja papierowa wysłana na adres: Urząd Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. 

          2. Termin składanie ofert: do 08.03.2021r. 

3. Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając  

stosowną  informację , zawierającą opis dokonanych zmian bądź wniosek o wycofanie oferty. 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w 

formie pisemnej, w języku polskim, poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej, cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. 

Złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem. 

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 

składania ofert. 

Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

a)wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa – 100% . 

IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następujące osobę:  

1.  Justyna Bednarska, tel. 34 317 70 67 wew. 217, adres e-mail: j.bednarska@gminapopow.pl 
 

mailto:i.banszczyk@gminapopow.pl


 

X. INNE POSTANOWIENIA 

1.O wynikach i wyborze  najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni mailowo. 

2.W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

3.Zamawiający ma prawo  unieważnienia postępowania, jeśli wystąpią następujące okoliczności: 

a)jeżeli najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający 

przewidział na sfinansowanie zakupów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W opisanych 

w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty 

b)jeżeli wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich 

wad, 

c)jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 

 

Załączniki: 

1.Formularz ofertowy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

Załącznik Nr 1 do ZO 

ZP. 271.II.02.2021 
 

 

....................................................... 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

„ Remont pokrycia dachowego na budynku szkoły w Wąsoszu Górnym” 

 

Dane dotyczące Wykonawcy/Pełnomocnika, reprezentującego występujących wspólnie wykonawców* 

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………. 

Adres wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia oferty: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 NIP……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Przyjmując wszystkie określone w zapytaniu  warunki, w imieniu wykonawcy składam poniższą ofertę: 
Proponowana cena: 

Wartość netto 
Kwota (cyfrowo):………………………………………………  (słownie):…………………………………………………………………………….. 

Podatek VAT: 

Stawka: …………..% 
Kwota (cyfrowo): ………………………………………………. (słownie): ………………………………………………..………………………….. 

Cena brutto zł: 

Kwota (cyfrowo): ……………..…………….… (słownie): …………………………………………………………………………………………….. 

Warunki płatności: 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od  dnia 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi  załącznikami. 

 

 Termin realizacji zadania :      15.06.2021r. - 15.08.2021 r. 

 

1)Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją obejmująca ww. zakres zamówienia oraz Zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2)Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na przygotowanie oferty.   

3)Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

 

………………………………………………………….. 
(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 
 

następujące części robót: 

………………………………………. 

(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać nie dotyczy) 
…………………………………………… 



Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcą   

 

  Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 3 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie 

przewiduje podwykonawstwa i wykona działanie samodzielnie 
 

4.  Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr ……………..stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia: ……………………………………………………………………………………..… 
 

5.    Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
       1) …………………………………….. 

 2) …………………………………….. 

 

................................................................................................. 
(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy



 


