
                                                                                                       Byszewo, dnia 18.08.2020r.
                 Zapytanie ofertowe 

1. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Byszewie

zaprasza  do  złożenia  oferty  w  postępowaniu  prowadzonym  w  formie  zapytania

ofertowego na wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich w ramach zadania

p.n.  "Prace  konserwatorsko  -  restauratorskie  posadzki  kamiennej  w  nawie

kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap III, elementy posadzki, schody

wewnętrzne".

2. Termin  realizacji  zamówienia:  do dnia  30.11.2020r.  Z przyczyn  niezależnych  od

wykonawcy  termin  ten  może  być  wydłużony,  z  tym,  że  maksymalnie  do  dnia

15.12.2020r.

3. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania opisem

przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót (załącznik nr 1).

4. Do oferty należy załączyć:

 wypełniony formularz ofertowy z ceną brutto (wg załącznika nr 2),

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [na formularzu

ofertowym],

 kosztorys ofertowy,

 referencje  potwierdzające  wykonywanie  robót  budowlanych  na  podobnych

obiektach (budynkach zabytkowych) – min. 1 szt. 

 zobowiązanie  dyplomowanego konserwatora  do wykonania części  zadania -

prac konserwatorskich.

 referencje potwierdzające wykonywanie robót konserwatorskich na podobnych

obiektach (budynkach zabytkowych) – min. 1 szt. 

5. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Ofertę należy przesłać na adres   ks. dr Stefan Adrich  

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy

Byszewo 1

86-017 Wierzchucin Królewski

lub złożyć w siedzibie zamawiającego w biurze parafialnym do godz.12:00 

dnia 28.08.2020r.

      7.   Kryterium wyboru: cena 100%



Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego
z dnia 18.08.2020r.

                         FORMULARZ OFERTOWY                                                       

do zapytanie ofertowego na wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich w ramach 

zadania p.n. "Prace konserwatorsko - restauratorskie posadzki kamiennej w nawie 

kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap III, elementy posadzki, schody 

wewnętrzne".

 
1. ZAMAWIAJĄCY: ks. dr Stefan Adrich

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy
Byszewo 1
86-017 Wierzchucin Królewski

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Nr telefonu Nr faksu

3. OSOBA UPROWNIONA DO KONTKATÓW:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………….
Nr telefonu …………………………………………………………………………
Nr faksu …………………………………………………………………………….
Adres e-mail ………………………………………………………………………..

Oferujemy  wykonanie  robót   w  ramach  zadania  p.n."Prace  konserwatorsko  -

restauratorskie posadzki kamiennej w nawie  kościoła p.w. Świętej Trójcy 

w Byszewie - etap III, elementy posadzki, schody wewnętrzne"., znajdującego się

na działce nr 35 w Byszewie, zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego opisem

przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót

za cenę brutto: ……………………………….zł

Słownie ……………………………………………………………………………



W tym podatek VAT ………..% tj. ……………………………………….zł

4. Oświadczamy,  że  wykonawca,  którego  reprezentujemy  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu,  określane  w  art.  22  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r., Nr 223. poz. 1655 z późn. zm.), tj.:

a) posiada  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  z  zakresu  przedmiotu

zamówienia,

b) posiada wiedzę i doświadczenie,

c) dysponuje  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  

do wykonywania zamówienia,

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

2. Oświadczamy,  że  wykonawca,  którego reprezentujemy  nie  podlega  wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówieni, zgodnie z art. 24ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3. Zobowiązujemy  się  do  udzielenia  co  najmniej  36-miesięcznej  gwarancji  na

wykonywane roboty budowlane.

4. Zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  zawartymi  w  zapytaniu  ofertowym  i  nie

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania

oferty.

5. W  przypadku  wyboru   naszej  oferty  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Akceptujemy termin realizacji umowy – w terminie do dnia 30.11.2020r.

Data ………………………….          ……………….……………………………………
      podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy

                                                                                           Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego



z dnia 18.08.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia        

Zadanie  p.n. "Prace  konserwatorsko  -  restauratorskie  posadzki  kamiennej

w nawie  kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap III, elementy posadzki,

schody wewnętrzne".

            Zakres prac remontowo - konserwatorskich:

              Roboty budowlane:
               -    rozbiórka stopni schodowych z podbudową między kruchtą a nawą główną,  
               -    usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku, 
               -    wykonanie podbudowy wraz z wyprofilowaniem stopni schodowych 
                    między kruchtą a nawą główną,
               -    ułożenie płyt schodowych z nowego i odnowionego wapienia olandzkiego
                    grub. 4 cm, szer. 43cm - na schodach między kruchtą a nawą główną - 3 stopnie,
               -    ułożenie podstopni z nowego i odnowionego wapienia olandzkiego gr. 3cm, 
                    szer. 11 cm - 4 stopnie.
             Roboty konserwatorskie:
               -    renowacja stopnia z wapienia olandzkiego między prezbiterium a nawą główną,
               -    renowacja płyt schodowych z wapienia olandzkiego przez czyszczenie, 
                    szlifowanie i naprawę ubytków oraz konserwację.






