
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza              

30 tys. euro 
  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 5/2017 

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 

Kętrzyn 

Przedmiot zamówienia: roboty remontowo-budowlane wewnętrzne w piwnicy budynku 

PCPR w Kętrzynie ul. Pocztowa 9 oraz w piwnicy budynku Pocztowa nr 11. 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Wszystkie roboty wymienione niżej mają na celu wyeliminowanie źródła wilgoci 

(odizolowanie zimnych ścian z kamienia na których wkrapla się para wodna z powietrza), 

poprawienie wentylacji pomieszczeń a w konsekwencji usunięcie z pomieszczeń piwnicznych 

nadmiernej wilgoci i poprawę parametrów powietrza w celu umieszczenia w pomieszczeniach 

archiwum podręcznego jednostki. 

W piwnicy budynku Pocztowa nr 9 należy wykonać ścianki działowe o gr. 6 cm z 

suporeksu odstawione o dystans 6 cm od istniejących ścian z kamienia. W ściankach należy 

zostawić otwory 14x14 cm pod wentylację przestrzeni między ścianami nad posadzką i pod 

sufitem, łącznie 16 otworów. Ścianki należy otynkować a w otworach umieścić kratki 

wentylacyjne z PCV. Na ściankach przy posadzce wykonać cokół z płytek gresowych o wys. 

10 cm. Całe pomieszczenia pomalować farbą emulsyjną na biało. Przed robotami należy 

zdemontować jeden grzejnik C.O. i ponownie go zamontować na ściance dostawowej, ale w 

położeniu 15 cm nad posadzką. Należy również przenieść na ściankę dostawioną gniazdo 

elektryczne 230V. W jednym z okien należy zamontować zamiast pakietu szybowego panel 

PCV o gr. 24mm z kratką wentylacyjną o wym. 14x14 cm z możliwością regulacji 

powierzchni czynnej (żaluzją) -  jako nawiew do pomieszczenia powietrza z zewnątrz. Na 

schodach wejściowych do piwnicy należy dokonać przekucia w ściance o gr. 12 cm celem 

wykonania otworu wentylacyjnego o wym. 14x28 cm – tzw. wentylacji „przewałowej” na 

klatkę schodową budynku. W otwór włożyć kratkę wentylacyjną z PCV. 

W piwnicy budynku Pocztowa nr 9 (pod biblioteką) należy w pięciu oknach zamontować 

nawiewniki powietrza higro-sterowalne w skrzydłach okien w pozycji poziomej. Drzwi 

wejściowe do piwnic należy zdemontować i zastąpić drzwiami przeciwpożarowymi EI30 z 

samozamykaczem. Drzwi mają wymiar nietypowy 90x183 cm dlatego trzeba je wykonać na 

zamówienie. Na zejściu na schody do piwnicy należy zamontować barierę kierunkową ze stali 

nierdzewnej- w celu spełnienia wymagań p.poż.  



 

Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania dostarcza 

Wykonawca. 

Informacje dodatkowe: 

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny, na każdym etapie postępowania, a w szczególnie w wypadku gdy 

zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może  przyznać na realizację 

zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny.  

 

Informacja dotycząca możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej u Zamawiającego: 

 

Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej            

w celu zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia. Wizja lokalna jest możliwa w 

dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

 

Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za 

wykonanie całości zamówienia. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

 

Termin realizacji zamówienia: 

Do 30 listopada 2017 r.  

 

Płatności 

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 

14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego. 

 

Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1), 

wypełniony czytelnie, w języku polskim, cenę należy podać w zł brutto. 

Termin składania oferty: do 9 października 2017 r. do godz. 13:00. 

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową) na adres:  



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 

ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn 

tel/fax (89) 751-09-00 

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Roboty remontowo-

budowlane w piwnicy budynku PCPR w Kętrzynie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


