
    
Projekt dofinasowany przez województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Zielonej Górze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; zgodnie z umową nr ROPS.IV.63.18.2017 z dnia 11.05.2018 r. 

 

Nowogród Bobrzański, 18.06.2018 r. 
 

 

Zapytanie ofertowe 
 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej 

w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 

z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca  się 

z zapytaniem ofertowym na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej 

w m. Niwiska – wykonanie łazienek (pomieszczeń nr 12 i 13 wraz z niezbędnymi 

przyłączami)” 
 

I. Zamawiający:  

Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 
 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska – wykonanie 

łazienek (pomieszczeń nr 12 i 13 wraz z niezbędnymi przyłączami)”; zgodnie z projektem 

budowlanym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
Oferta powinna obejmować:  

- wykonanie wszystkich robót budowlanych; 

- dostawę wszystkich materiałów, 

- kierownika budowy, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 

Uwaga: Projekt obejmuje wykonanie przebudowy całej świetlicy wiejskiej, niniejsze 

zamówienie obejmuje jedynie wykonanie łazienek (wc męskie i wc damskie z toaletą dla 

niepełnosprawnych). Załączone do zapytania ofertowego przedmiary są 

pomocnicze(załącznik nr 2). Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa 

z wynagrodzeniem ryczałtowym. 

 

Termin realizacji: do 31.08.2018 r. 

 

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 

 



    
Projekt dofinasowany przez województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Zielonej Górze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; zgodnie z umową nr ROPS.IV.63.18.2017 z dnia 11.05.2018 r. 

 

Termin składania ofert: 22.06.2018 r. 

 

Miejsce składnia: 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

lub e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl 

 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

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

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 
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