
Nowogród Bobrzański, 15.06.2018 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 „Remont Dachu Dzwonnicy w Kaczenicach” 

– inspektor nadzoru inwestorskiego 
 

I. Zamawiający:  

Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 
 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad robotami budowlanymi pn.  „Remont Dachu Dzwonnicy w Kaczenicach”; zgodnie 

z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

oraz Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze nr 

ZN.5142.1.2018 z dnia 11.01.2018 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać stosowne kwalifikacje, o których mowa 

w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Dzwonnica w Kaczenicach jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. 

Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku: 

Remont budynku w zakresie obejmującym: 

 demontaż blachy i deskowania pokrywających dach wieży; 

 wymianę belki konstrukcyjnej rusztu (16 x 19 cm), murłaty (14 x 14 cm), 

krokwi głównych (14 x 14 cm) i pośrednich (7 x 14 cm); 

 uzupełnienie ubytków w ceglanym licu oraz w gzymsach przy użyciu cegieł o 

zbliżonych parametrach jak istniejące (wielkość, kształt, kolor itp.) na zaprawie 

renowacyjnej. Wskazane jest zastosowanie cegły rozbiórkowej; 

 remont kuli i zwieńczenia dzwonnicy, zdemontowane elementy należy poddać 

niezbędnym naprawom przed ich ponownym zamontowaniem; 

 wykonanie nowego deskowania oraz pokrycia dachu wieży z blachy płaskiej 

ocynkowanej; 

 impregnację konstrukcji dachowej bezbarwnymi środkami grzybobójczymi, 

ognioochronnymi i bioochronnymi. 

 

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 

 



Termin realizacji robót budowlanych : do 30.09.2018 r. 

 

Termin składania ofert: 25.06.2018 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 

mailto:m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

