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    Nowogród Bobrzański, dn. 6 września 2017 r.              
SG.7021.2.2017.IP 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie 

„Opracowanie dokumentacji i wykonanie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim 

ochrony przeciwpożarowej zgodnie z postanowieniem Lubuskiego Komendanta WPSP w Gorzowie 

Wlkp.”. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

Opis przedmiotu: dokumentacja projektowa i wykonanie (materiały i montaż) : 

1. Wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem do firmy 

całodobowej ochrony mienia (urząd posiada system alarmowy antywłamaniowy) 

2. Wyposażenie każdej kondygnacji  w ramach systemu sygnalizacji pożaru w 

optyczno – akustyczne sygnalizatory umożliwiające podjęcie niezwłoczne akcji 

ewakuacyjnej i ratowniczej (parter  I piętro, II piętro, wejście z z dwóch 

oddzielnych drzwi – jedna klatka schodowa. Suterena – osobne wejście od 

podwórka – siedziba Straży Miejskiej, PUP oraz archiwum)  

3. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych (korytarze, klatka schodowa) w awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne  

4. Osłonięcie klapy drewnianej – wyjście na dach urzędu – materiałem niepalnym 

5. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

 

Przewidywany termin wykonania – do 15 grudnia 2017 r. 

Termin składania ofert: 22.09.2017 r. – do godz. 14 00  

Termin realizacji: 15.12.2017 r.  

Miejsce składnia: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

lub e-mail:  

i.prokop@nowogrodbobrz.pl 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

- 

100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto i netto oddzielnie dla każdej 

pozycji i łącznej 

 

 

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 godziny urzędowania:  
pn 7.30-16.30, wt-czw. 7.00-15.00, pt. 700-1400 

  

Nr telefonów i faksów   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 
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W załączeniu rzuty sytuacyjne kondygnacji oraz formularz ofertowy. W celu dokładnego 

oszacowania zamówienia umożliwiamy wykonanie przeglądu budynku w godzinach 

urzędowania.  

Złożenie oferty nie stanowi podstawy do roszczenia o zawarcie umowy. 

Wszelkie pytania należy kierować: Sekretarz Gminy Iwona Prokop, tel. 68 329 0962 wew. 125 

 

Z-ca Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 

     Mirosław Walencik /-/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

(dotyczy: „Opracowanie dokumentacji i wykonanie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie 

Bobrzańskim ochrony przeciwpożarowej zgodnie z postanowieniem Lubuskiego Komendanta WPSP 

w Gorzowie Wlkp.”.) 

 

Ja/My niżej podpisani  

..................................................................  

..................................................................  

(nazwa Wykonawcy, NIP, REGON)  

..................................................................  

.....................................  

(adres, telefon, fax)  

odpowiadając na zaproszenie dotyczące składania ofert na wykonanie usługi  

w ramach zadania pn.„Opracowanie dokumentacji i wykonanie w Urzędzie Miejskim w 

Nowogrodzie Bobrzańskim ochrony przeciwpożarowej zgodnie z postanowieniem Lubuskiego 

Komendanta WPSP w Gorzowie Wlkp.”.zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 10.07.2017 r., 

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:  

Lp. 

 
Usługa 

 
Cena brutto 

 
Cena netto 

 
Wartość 

podatku VAT 

 

1. PROJEKTY 1. Wyposażenie obiektu w system 

sygnalizacji pożaru z 

monitoringiem do firmy 

całodobowej ochrony mienia 

(urząd posiada system alarmowy 

antywłamaniowy) 
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2. Wyposażenie każdej 

kondygnacji  w ramach systemu 

sygnalizacji pożaru w optyczno – 

akustyczne sygnalizatory 

umożliwiające podjęcie 

niezwłoczne akcji ewakuacyjnej i 

ratowniczej (parter  I piętro, II 

piętro, wejście z z dwóch 

oddzielnych drzwi – jedna klatka 

schodowa. Suterena – osobne 

wejście od podwórka – siedziba 

Straży Miejskiej, PUP oraz 

archiwum) 

 

   

3. Wyposażenie dróg 

ewakuacyjnych (korytarze, klatka 

schodowa) w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne  

   

4.Osłonięcie klapy drewnianej – 

wyjście na dach urzędu – 

materiałem niepalnym 

   

2.WYKONANIE 1. Wyposażenie obiektu w system 

sygnalizacji pożaru z 

monitoringiem do firmy 

całodobowej ochrony mienia 

(urząd posiada system alarmowy 

antywłamaniowy) – wraz z 

oszacowaniem usługi monitoringu 

(propozycja co najmniej dwóch 

firm obsługujących)  

 

   

2. Wyposażenie każdej 

kondygnacji  w ramach systemu 

sygnalizacji pożaru w optyczno – 

akustyczne sygnalizatory 

umożliwiające podjęcie 

niezwłoczne akcji ewakuacyjnej i 

ratowniczej (parter  I piętro, II 

piętro, wejście z z dwóch 

oddzielnych drzwi – jedna klatka 

schodowa. Suterena – osobne 

wejście od podwórka – siedziba 

Straży Miejskiej, PUP oraz 

archiwum) 

 

   

3. Wyposażenie dróg 

ewakuacyjnych (korytarze, klatka 

schodowa) w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne  

 

   

4.Osłonięcie klapy drewnianej – 

wyjście na dach urzędu – 

materiałem niepalnym 

 

   

3. Instrukcja Opracowanie Instrukcji 

Bezpieczeństwa 

2 

egz 
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Pożarowego + 

CD 

 

 
Łącznie     
 

1. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z 

późn. zm.).  

2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki w 

nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  

4. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia.  

5. Posiadamy aktualne uprawnienia do wykonania zamówienia.  

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym.  

7. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Dostawcy/Wykonawcy zapewnia wykonanie 

zamówienia.  

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

 

......................................................................................  

/Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy/  

 

 

 

 

........................................................... /miejscowość i data/ 


