
 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na remont czterech pokoi, pomieszczenia łazienki (urządzenia z atestem) i utworzenia kuchni dla osób 

niepełnosprawnych w pomieszczeniach przy obecnym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie i 

Środowiskowym Domu Samopomocy o powierzchni 101,19 m2. 

Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie - Gmina Będzino 

Będzino 56 

76-037 Będzino 

NIP 4990535735 

+48 94 31 62 337 

gops_bedzino@zeto.koszalin.pl 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia łazienki dla osób niepełnosprawnych, czterech pokoi 

oraz utworzenia łazienki (urządzenia z atestem) na parterze w budynku Gminy Będzino (powierzchnia 

101,19m2), który obejmuje roboty rozbiórkowe, budowlane, sanitarne, elektryczne, montażowe, 

malarskie. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Obowiązkowe jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych celem 

uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i 

wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.03. 2019 r. 
4. Miejsce wykonania zamówienia: Będzino 56, 76-037 Będzino. 

Kryteria wyboru oferty: 

1. Najkorzystniejsza cena. 

Wymagania dotyczące oferty: 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym 

bądź osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwa. 
3. Do oferty należy załączyć: 

1) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do występowania w obrocie 

prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:  
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Cena musi był wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty (łącznie z podatkiem VAT) związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia. 

Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w 

terminie do 11.03.2019 r. do godz. 15.00 
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna być oznaczona nazwą (firmą) i 

adresem Wykonawcy, zaadresowana na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 

56, 76-037 Będzino z dopiskiem „Remont w ramach projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie 

oraz trening samodzielności w Gminie Będzino" lub złożyć w siedzibie Zamawiającego. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.03.2019 r. o godz.12.00 Osobami 

uprawnionymi do kontaktów z oferentami sa: 

Marta Nowak, tel. 602556126 

e-mail: uslugiopiekunczebedzino@gmail.com 

Będzino, dnia 22.02.2019 r.
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