
 
Zawadzkie, dnia 08.05.2020 r. 

    Ośrodek Pomocy Społecznej 
Ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie 
          tel./fax 077/ 46 22 095     

 

OPS.K.241.7.2020.MKu 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie 
 
2. Przedmiot zamówienia:  
 

Wykonanie remontu 3 szt. kominów na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 
- rozbiórka istniejących kominów do poziomu kalenicy i wywóz powstałego gruzu, 
- wymurowanie (odbudowa) nowych kominów z cegły klinkierowej na zaprawie do cegły klinkierowej, 
- opierzenie i uszczelnienie kominów, 
- montaż zabezpieczenia odgromowego. 

 
3. Termin realizacji zamówienia: maj-grudzień 2020 r.  

 
4. Inne informacje dot. zamówienia: 

 Remontowane kominy znajdują się na budynku OPS w Zawadzkiem (ul. Dębowa 11) na poziomie 
powyżej IV kondygnacji. 

 W wyniku remontu kominy muszą zachować dotychczasowe wymiary i wygląd (budynek znajduje 
się w gminnej ewidencji zabytków), 

 Zamówienie obejmuje kompleksową usługę, tj. zarówno zakup niezbędnych materiałów jak  
i wykonanie usługi remontowej. 

 Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia 
powinien mieć ważną polisę ubezpieczeniową na działalność objętą zamówieniem. W razie 
zgłoszenia się oferentów, którzy takiej polisy nie posiadają, Zamawiający przed podpisaniem 
umowy może domagać się podpisania przez Oferenta oświadczenia o przejęciu 
odpowiedzialności za szkody na życiu, zdrowiu i mieniu powstałe w czasie i  w związku z 
prowadzonym remontem. 

 Prosimy o podanie ceny brutto za całość zamówienia. Oferty cząstkowe nie będą 
uwzględnione.  

 Istnieje możliwość oględzin przedmiotu, którego zamówienie dotyczy – w godzinach pracy OPS 
(pon.-pt. od godz. 7.00 do 15.00). 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i wyboru wykonawcy 
bez podania przyczyn. 

 
 

5. Kryteria oceny ofert: najniższa zaoferowana cena na całość zamówienia (92%) oraz termin 
realizacji (8% - 1% za każdy miesiąc poniżej 8 miesięcy). 
 

6. Miejsce i termin składania ofert: 
 

Oferty przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej (dopuszczalna forma mailowa) 
Na oferty oczekujemy w terminie do 22 maja 2020 r. do godz. 15.00 – liczy się data wpływu 
oferty.  
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.  
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. 
 

  



 
Oferty można składać: 

 osobiście (w siedzibie OPS, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie),  

 pocztą lub przesyłką kurierską. 

 poczta elektroniczną (oferty@ops.zawadzkie.pl) 
 

7. Warunki płatności:  
Płatność za wykonane zamówienie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT lub rachunku – po wykonaniu przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego 
(protokół odbioru). 
 

8. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 
Marek Kutyła tel. (77) 46 22 095 
 
 
 
 

Kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zawadzkiem 
 

Marek Kutyła 

  

 

 

mailto:oferty@ops.zawadzkie.pl

