
 

Nowogród Bobrzański, 11 sierpnia 2017 r. 
 

DGM.7011.33.2017 AA 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na  

Przebudowę lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy 

ul. Pocztowej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim 
 

I. Zamawiający:  
Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 
 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 w zakresie prac remontowych oraz wydzielenia 

łazienki. 

Prace przygotowawcze: 

 Zeskrobanie i zmycie istniejącej farby ze ścian i sufitów we wszystkich 

pomieszczeniach; 

 Rozebranie części ścianek działowych; 

 Wykłucie i demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej; 

 Rozebranie pieca kaflowego; 

 Wymiana pionowego odcinka rury kanalizacyjnej 

 Rozbiórka istniejących wykładzin 

Prace remontowe w lokalu mieszkalnym; 

 Wymiana stolarki okiennej na PCV; 

 Wydzielenie pomieszczenia łazienki przez wykonanie ścian działowych; 

 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych i szpachlowanie ścian; 

 Wyrównanie i szpachlowanie wraz ze wzmocnieniem siatką sufitów; 

 Wykonanie instalacji elektrycznej; 

 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej; 

 Wykonanie instalacji cieplnej i zimnej wody; 

 Wykonanie instalacji CO; 

 Uzupełnienie posadzek z deski drewnianej; 

 Wzmocnienie posadzki w pokoju i łazience płytą OSB i wykonanie podłogi 

z paneli podłogowych; 

 Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni i łazienki; 

 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach łazienki i fartucha 

w pom. kuchni; 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiar robót, 

będące załącznikiem do zapytania ofertowego.  

 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 
 

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
 

e-mail: now.bobrz.um@post.pl 
web: www.nowogrodbobrz.pl 
 

Dni i godziy urzędowania:  
pn 7.30-16.30, wt-czw.  7.00-15.00, 
piątek.7.00 – 14.00 

  

Nr telefonów i faksów    
Centrala   68 329-09-62 
Centrala   68 329-09-63 
Centrala   68 329-09-64 
Centrala   68 327-66-63 

Budownictwo   68 327-66-10 
Skarbnik Gminy   68 327-66-20 

 



2. Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do 

realizacji zamówienia. 

3. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem 

przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.  

4. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych 

robót budowlanych. 

5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się 

z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do 

ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za 

dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 

zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót określoną Polską Normą. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów 

BHP. 

7. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn 

i urządzeń obciążają Wykonawcę.  

8. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie 

przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.  

 

III. Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto wykonania zamówienia. 

 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto 

 

IV. Termin wykonania: do 30.09.2017 r. 

 

V. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres 

a.anacka@nowogrodbobrz.pl w terminie do 17.08.2017 r. 

 

 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 

mailto:a.anacka@nowogrodbobrz.pl

