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ZAPRoSZENIE Do zŁoŻENIA oFERTY

Gmina Mińsku Mazowieckim ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złoŻenia

proporycji cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,Wykonanie zachodniej elewacji budynku świetlicy

wiejskiej w mĘscowości Targówka,,

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie zachodniej elewacji budynku świetlicy

wiejskiej w miejscowości Targówka w nawiązaniu do istniejącej części frontowej budynku.

Zakres robót wskazany do wykonania w ramach zapytania ofeńowego polega na wykonaniu

poniższych robót budowlanych:

l. oczyszczenie podłoża z ewentualnym odbiciem tynku zniszczonego' uzupełnieniem ubytków

tynku iwyrównanie,

f. Wykonaniu docieplenia ściany zewnętrznej budynku sĘropianem o grubości l0,0 cm

(mocowany na kołki oraz klej),

3. Zaciągnięcie Ęropianu klejem - dwukrotnie,

4. Wk|ejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego zzałoŻeniem narożników wypuktych,

5' Wykończenie styku elewacji z istniejącym podłożem w formie demontażu części istniejącej

kostki brukowej, obniżenie styropianu poniżej istniejącego poziomu kostki brukowej min.10

cm' ponownę ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (z docięciem) na podbudowie

piaskowej' Docieplenie fundamentu budynku na|eĘ wykonaó ze sĘropianu

fundamentowego - przewidywana ilość do wykonania - 11 m2.

6. Położenie tynku silikonowego' barwionego w masie - 186 m2 oraz wykonanie opaski z tynku

mozaikowego w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki,

7, Wykonanie spadków podokiennych pod parapety, dostawa i montaż parapetów blaszanych i

pozostĄch obróbek blacharskich - istniejące otwory okienne |9 szt. - 20 mb

8. Demontaż i ponowny montaż istniejących rur spustowych z przedłużeniem spustów.

9. Wykonanie podbitki dachowej zb|achy, w nawiązaniu do stanu istniejącego - 39 mb

l0. Punktowa naprawa istniejącej elewacji w narożniku przy bramie wjazdowej _ 2 miejsca

uszkodzeń o wvm. około 10 cm x l0 cm.

Przed złoŻeniem ofeĘ na wykonanie przedmiotu zapyilania ofertowego za|eca się dokonanie oględzin

budynku wraz z dokonaniem stosownych pomiarów' tak by zawarlo w cenie oferty wszystkie koszty

za prace niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.



Termin wykonania przedmiotu zamówienia: prace budowalne nalży prowadzió w okresie od

01.06.2017 do 30.06.2017 r.

Gwarancja:

l. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi zawady wykonania przedmiotu umowy na okres 36
miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokofu odbioru końcowego.

2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiqzuje się do bezpłatlrego usunięcia wad i usterek w terminie

7 dni |icząc od daty pisemnego (forma listu' e-maila lub fax.u) powiadomienia przez

Zamawiającego.

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

a) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót budowlanych

będących przedmiotem zamówienia

b) Dysponowanie osobq/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do rea|izacji

przedmiotu zamówienia

c) Posiadanie wiedzy i doświadczenia,

Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedtożenia do oferry Wykonawcy

stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków udziatu w postępowaniu, stanowiącego zał nr 3 do

Zapytania ofertowego

Inne wymagania:

Zamawiający zastrzęga sobie prawo do wrywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w
prrypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. W przypadku' gdy Wykonawca' którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający moze
wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród pozostaĘch ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny'
chyba, że zacho dzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Warunki płatności:

1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po
protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

2. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w
terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.



Termin związania ofeńą: 30 dni. Bieg terminu nłiązania ofertą rozpocryna się wraz z upływem
terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Termin i miejsce s|dadania ofert: do 04 maia 20|7 r, do godz. 10.oo, Urąd Gminy Mińsk
Mazowiecki sekretańat pok. 102, fax. f5 756 25 50 lub na adres email:
inwestycj e@m inskmazowiecki. pl.

Załączniki do zapytania ofertowego:

l. WzórofeĄ

2. Wzór umowy

3' oświadczenie o spetnianiu warunków udziafu w postępowaniu

osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielaniąwszelkichwyjaśnieńjest Eweliną Miros _
podinspelaor ds. inwesĘcyjnych, tel, (25) 756 25 23

z Piechoski


