
 

  

 

Urząd Miejski 
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Zamówienia publiczne   68 32 160 83 

  

Nowogród Bobrzański , dnia 31.08.2018 r. 

 

GKZ.7011.48.2018 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 

określonej a 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 zapytaniem ofertowym na realizację zadania inwestycyjnego 

„Przebudowa mieszkania socjalnego przy ul. Dąbrowskiego 16/1 w Nowogrodzie 

Bobrzańskim”. 

I. Zamawiający:  

Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mieszkania socjalnego przy 

ul. Dąbrowskiego 16/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

Zakres robót obejmuje: 

-podstawowe roboty wykończeniowe 

-poszerzenie otworów i ułożenie nadproża dla 3 szt drzwi z ościeżnicami metalowymi 

-zamurowanie okna na tył budynku oraz wymiana 1 szt okna drewnianego na PVC wraz 

z parapetem w pokoju koło łazienki 

-ułożenie paneli podłogowych w pokoju dużym i pokoju koło łazienki 

-wykonanie łazienki w okładzinach płytkowych z brodzikiem kabiną umywalką i 

kompaktem 

-płytki podłogowe z cokolikiem w pomieszczeniu kuchni (wejście) 

-instalacje wod-kan wraz ze zlewem w kuchni 

-instalacje co wraz z grzejnikami purmo pod oknami (kpl 4) i grzejnik łazienkowy 

drabinka 1 kpl 

-piecokuchnia wraz z podłączeniem c.o. , ciepłej wody użytkowej, gotowaniem posiłków, 

(dwie pompy obiegowe, zbiornik cwu z grzałką elektryczną , zbiornik wyrównawczy co, 

zawór trójdrogowy) 



 Prace wyszczególnione są w załączonym do niniejszego zapytania przedmiarze.  

 

III. Kryteria oceny ofert: 

 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

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

 

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie  Urzędu Miejskiego, ul. Słowackiego 11, 

66–010 Nowogród Bobrzański osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem (068 327 

66 63) lub za pośrednictwem Internetu pod adres m.karczewska@nowogrodbobrz.pl – 

do wyboru, do dnia 11.09.2018 r.  

V. Załączniki: 

 

1. Przedmiar Robót 

 

 

 

 

 

 

 

 


