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Zaproszenie do złożenia oferty 

 
 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na 

przeprowadzenie kontroli technicznej obiektów budowlanych. 

 

I. Zamawiający:  
Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 
 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przeprowadzenie rocznej kontroli technicznej obiektów budowlanych będących 

własnością gminy Nowogród Bobrzański. 

2. Podstawa prawna do przeprowadzenia przeglądu: Art. 62 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2018 poz. 1202 z późn. zm.) tj. okresowego, 

co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzenia stanu technicznego: 

a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, 

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, z wyłączeniem punktu. 

c) sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych) - zadanie zostanie zrealizowane osobno;   

3. Dokumentem podlegającym przekazaniu dla zamawiającego są protokoły przeglądu 

stanu technicznego poszczególnych obiektów budowlanych, kserokopie uprawnień 

budowlanych osób dokonujących przeglądy.  

4. Zakres zamówienia: 

A. Budynki mieszkalne: 

 

a) Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8A – 10 lokali socjalnych – pow. łączna 293 m2  

b) Nowogród Bobrzański ul. Fabryczna 3 – 5 mieszkań komunalnych - pow. łączna 

365,49 m2 + budynki gospodarcze  

c) Nowogród Bobrzański ul. Dąbrowskiego 14 – 2 mieszkania socjale - pow. łączna 

74,28 m2 + budynki gospodarcze 

d) Nowogród Bobrzański ul. Dąbrowskiego 16 – 2 mieszkania socjalne - pow. łączna 

81,27 m2 + budynki gospodarcze  

e) Nowogród Bobrzański ul. Nad Bobrem 9 – mieszkanie komunalne - pow. łączna 

62,88 m2  

f) Nowogród Bobrzański ul. Leśna 9 – 3 mieszkania komunalne - pow. łączna 154,15 

m2  

 

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 8.00-16.00, wt-pt.  7.00-15.00 

  

Nr telefonów i faksów    
                                    Budownictwo – 517886288 

                                  Biuro podawcze – 517886299 



g) Nowogród Bobrzański ul. Mała 2 – 1 mieszkanie komunalne - pow. 43,16 m2  

h) Nowogród Bobrzański ul. Mickiewicza 1 – 2 mieszkania komunalne - pow. łączna 

97,97 m2  

i) Nowogród Bobrzański ul. Mickiewicza 6 – 4 mieszkania komunalne - pow. łączna 

145,41 m2  

j) Nowogród Bobrzański ul. Osiedle Robotnicze 1 – 9 mieszkań komunalnych - pow. 

łączna 467,60 m2  

k) Nowogród Bobrzański ul. Osiedle Robotnicze 3 – 6 mieszkań komunalnych - pow. 

łączna 353,80 m2  

l) Nowogród Bobrzański ul. Żarska 14 – 5 mieszkań komunalnych – pow. łączna 

302,49 m2 + budynki gospodarcze  

m) Nowogród Bobrzański ul. Dworcowa 20 – 3 mieszkania komunalne  

n) Nowogród Bobrzański ul. Dworcowa 22 – 2 mieszkania komunalne + budynek 

gospodarczy  

o) Skibice ul. Górna 2 – mieszkanie komunalne o powierzchni 43,28 m2 + budynki 

gospodarcze  

p) Skibice ul. Polna 2 – mieszkanie socjalne o powierzchni 33,7 m2 + budynki 

gospodarcze  

 

B. Budynki niemieszkalne: 

 

a) Świetlice wiejskie: 

a. Drągowina – pow. 321,32 m2  

b. Przybymierz – pow. 322,17 m2  

c. Urzuty - pow. 170,60 m2  

d. Wysoka – pow. 168,31 m2 + budynek gospodarczy  

e. Klępina – pow. 115,13 m2  

f. Niwiska – pow. 257,97 m2 + budynek gospodarczy  

g. Kaczenice – pow. 187,39 m2  

h. Kotowice – pow. 358,64 m2  

 

b)   Sklepy: 

              a. Kaczenice – pow. 49,04 m2  

 

            c)   Remizy: 

       a. Drągowina – pow. 67,37 m2  

       b. Urzuty – pow. 80,63 m2  

       c. Niwiska – pow. 113,16 m2  

       d. Kaczenice – pow. 59,46 m2  

       e. Kotowice – pow. 22,90 m2  

       f. Nowogród Bobrzański – pow. 418,80 m2 

 

d)    Domy przedpogrzebowe: 

       a. Nowogród Bobrzański ul. Kościuszki  

       b. Nowogród Bobrzański ul. Piaskowa 

 

e)    Budynek Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim – pow. 649,74 m2 

 

 

 

 



III. Termin składania ofert: do 26.11.2019 r. 

 

Wymagane podanie ceny brutto z wyszczególnieniem cen za poszczególne obiekty: 

 

a) budynki mieszkalne  

b) świetlice wiejskie  

c) sklepy  

d) remizy  

e) domy pogrzebowe  

f) budynek Urzędu Miejskiego  

 

IV. Termin wykonania: do 20.12.2019 r.    

V.  Miejsce składnia:  

      Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim  

      ul. Słowackiego 11  

      66-010 Nowogród Bobrzański  

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

 

VI.  Oferta będzie oceniana w następujący sposób: 

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

 

 
Na podstawie art. 4. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 
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