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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

I. Nazwa przedmiotu kalkulacji: 

1. Roboty budowlane zgodnie z  projektem budowlanym: "Oświetlenie Wzgórza 

Zamkowego wraz z siłownią i placem zabaw w Nowogrodzie Bobrzańskim dz. nr 752 

obręb ewidencyjny 0001 Nowogród Bobrzański 00905_4 kategoria obiektu XXVI”.; 

w ramach inwestycji „Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy 

ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim” 

2. Roboty budowlane zgodnie z  projektem budowlanym: "Oświetlenie drogowe 

ul. Działkowej w m. Niwiska, gm. Nowogród Bobrzański”; UWAGA: w ramach 

inwestycji zostanie wykonany ETAP 1 projektu (*cenę należy podać jedynie dla 1 

etapu) 
 

 

II.  Opis przedmiotu i dane do kalkulacji: 

1. Przedmiotem kalkulacji jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z  projektem 

budowlanym: "Oświetlenie Wzgórza Zamkowego wraz z siłownią i placem zabaw 

w Nowogrodzie Bobrzańskim dz. nr 752 obręb ewidencyjny 0001 Nowogród Bobrzański 

00905_4 kategoria obiektu XXVI”, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 

2. Przedmiotem kalkulacji jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z  projektem 

budowlanym: "Oświetlenie drogowe ul. Działkowej w m. Niwiska, gm. Nowogród 

Bobrzański”; UWAGA: w ramach inwestycji zostanie wykonany ETAP 1 projektu, 

stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia 

3. Kalkulacja powinna obejmować:  

- wykonanie wszystkich robót budowlanych; 

- dostawę wszystkich materiałów, 

- kierownika budowy, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

4.  Prace na Wzgórzu Zamkowym będą wykonywane pod nadzorem archeologa.  

 

 

 

 

 



 
 

III. Zakres przedmiotu kalkulacji: 

Kalkulacja cenowa powinna zawierać łączną cenę brutto wartości zamówienia oraz 

wyszczególnienie kosztu każdej inwestycji. Ponadto należy do oferty dołączyć kosztorysy.   

 

Termin: 

Termin składania kalkulacji: 20.04.2017 r. 

 

IV. Miejsce składania: 

Kalkulację cenową prosimy złożyć w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: 

Milena Karczewska – m.karczewska@nowogrodbobrz.pl,  

tel. 68 327-66-10  

Złożenie kalkulacji cenowej nie stanowi podstawy do roszczenia o zawarcie umowy na wykonanie 

przedmiotu wyceny tj.,  złożona kalkulacja nie będzie stanowić oferty handlowej  

w rozumieniu art. 66 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.(Dz.U. 2016, poz. 380 tj. 

z póź. zm.) 

 

 

 

Burmistrz 

(-) Paweł Mierzwiak 
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