
Terespol, dnia 21.05.2018 r.
miejscowość, data

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
ul. Sienkiewicza 27
21-550 Terespol
tel: (83)-375-22-65
tel. kom. 507 170 018
e-mail: mokterespol@wp.pl
......................................................................
nazwa firma oraz adres zamawiającego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w  postępowaniu  o  wartości  szacunkowej  nieprzekraczającej  progu  stosowania  ustawy  
z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.  U.  z  2015r.  poz.  349 z  póź  zmian.)
określone w art.4 ust.8.

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, 21-550 Terespol, ul. Sienkiewicza 27, woj. lubelskie, powiat
bialski, tel. (83) 375 22 65,  e-mail: mokterespol@wp.pl, strona internetowa: www.mokterespol.com, strona
bip: www.mokterespol.naszbip.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy –
Prawo Zamówień Publicznych.

I.   Opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres:

Zadanie nr 1

Zakres zlecenia: naprawa  dachu poprzez  położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej   na 
niższej części hali sportowej  , naprawa ściany z gazobetonu i konstrukcji stalowych słupów  
określone w załączniku nr 3 do zaproszenia. Rodzaj dachu: jednospadowy płaski  pokryty papą 
termozgrzewalną z obróbką istniejących kominków wentylacyjnych  w ilości 107 szt. z jedną klapą 
dymową. Wskazana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

Zadanie nr 2

Zakres zlecenia: naprawa  świetlików poliwęglanowych dachowych  na hali sportowej poprzez  
wymianę uszczelnienia styku świetlików z dachem , wymiana nieszczelnych uszczelek  
świetlików , regulacja  i naprawa uszkodzonych części świetlików uchylnych poprzez wymianę  
uszczelek zawiasów .Wymiana siłownika  230V  szt 4 . Rodzaj dachu: dwuspadowy płaski  
stropodach z płyt warstwowych  kilka lat temu zaczęło przeciekać na świetlikach  przy bardzo 
mocnych deszczach i wiatrach.  Ilość klap podlegających naprawie-9 szt. w tym docelowo chcemy 
aby uchylnych było  tylko 4 szt.  , klapy są uchylane mechanicznie  i  te  mechanizmy  uchylne  
wymagają  naprawy. Wskazana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

mailto:mokterespol@wp.pl
http://www.mokterespol.com/


         II.   Obowiązki stron:

1) Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego 
dostarcza Wykonawca

2) Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu,
urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

3)  Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania
ofertowego, licząc od dnia odbioru robót .
Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, 
wyznaczając termin usunięcia wad.
2/ uniemożliwiające użytkowanie  zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy wykonania napraw przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia .

4) Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r.

5) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

6) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

7) Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

8) Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną 
techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania firmy.

9) Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

10)  Termin składania ofert upływa      dnia 04 06. 2018 r. , o godzinie 12:00

11) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta na 
naprawę klap przewietrzających/remont dachu. Nie otwierać przed 04.06.2018 r. 
godz.12:15.”w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, ul. H. Sienkiewicza 27, pokój nr
3. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:15 w siedzibie MOK.

12) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

13) Zamawiający powiadomi e-mailowo wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi
termin i miejsce zawarcia umowy.

14) Zamawiający sygnalizuje Wykonawcy, aby przed złożeniem oferty dokonał  wizji 
lokalnej przedmiotu zamówienia.

III.  Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego  –  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Terespolu,  ul.  Sienkiewicza  27,  pok.  3,  lub
telefonicznie pod numerem (83) 375 22 65, 507 170 018.
Uprawniony do kontaktu z oferentami: Anna Pietrusik, dyrektor.

IV.  Istotne zapisy, które znajdą się w umowie:





Załącznik nr 1
..................................................................
       (nazwa i adres oferenta)

Adres e-mail: ...........................................

Telefon.....................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym składam ofertę na wykonanie naprawy dachu i ściany w hali sportowej   w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Terespolu zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia 21.05.2018 r.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia :

Cena usługi:: Zadanie nr 1

Cena netto za całość usługi.....................................................  zł.

Kwota VAT za całość usługi................................... …………zł.

Cena brutto za całość usługi......................................................zł.

Słownie brutto:  …………………………………………………………………………………........................

Cena usługi::Zadanie nr 2

Cena netto za całość usługi.....................................................  zł.

Kwota VAT za całość usługi................................... …………zł.

Cena brutto za całość usługi......................................................zł.

Słownie brutto:  …………………………………………………………………………………........................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 

w nim zawarte.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

Załączniki do ofery

...................................................................

...................................................................

....................................................................

.................................                            .......................................................................................
(data)                            (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga: Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem.



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca: .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby,
a w przypadku  osoby fizycznej  imię i  nazwisko  przedsiębiorcy  adres  oraz  nazwa pod którą wykonuje  działalność

gospodarczą/

biorący udział w zapytaniu ofertowym z dnia  21.05.2018 r. na naprawę naprawy dachu i ściany w hali
sportowej  w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu  

Ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  określone  w  ogłoszeniu  
o zamówieniu dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia,
znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  prawidłowe  wykonanie

zamówienia,
Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczę  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu.
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość
powyższych danych własnoręcznym podpisem.

.................................                            .......................................................................................
(data)                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem.

 



Inwestor:

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
ul. Sienkiewicza 27
21-550 Terespol

                                                                               Załącznik nr 3

Przedmiar Robót  Zadanie nr 1

Nazwa budowy: Naprawy dachu i ściany w hali sportowej   w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu 

Adres budowy: Terespol ul Sienkiewicza 27  

Obiekt: Budynek hali sportowej  

Rodzaj robót: Roboty budowlane 

Data oprac.: 

 

I Naprawa ściany w hali sportowej 

1
2

3
4 5 6 7

1 KNNR 3

0601-010-050

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

20% z 97,15=19,5

19,5 m2

2 KNR  401-
0106-04-00  
IGM 
Warszawa

Usunięcie z budynku gruzu i blachy wraz z utylizacją odpadów 1,0 m3

3 KNR 4-01

0535-08-050

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

8,4 m2

4 KNNR

1902-07-00-
050

Docieplenie budynków płytami styropianowymi z polistyrenu 
ekstrudowanego grubości do10 cm o współ. 0,036W/mK

1 M3



5 KNNR 3

0602-01010-
050

Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z 
zaprawy cementowo-wapiennej

19,5 m2

6 Kal własna Położenie tynku hamującego wsiąkanie wody naprawczego i 
zagruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatem 
gruntującym wodoodpornym

10,0 m2

7 NNRKB  007-
1134-02-10  
BEiDOEPB 
ORGBUD W-
wa

Gruntowanie podłoży pionowych wewnętrznych  preparatem 
gruntującym

97,20 m2

8 KNR 00-17

2608-01-050

Przygotowanie starego podłoża  poprzez oczyszczenie 
mechaniczne starej farby i zmycie

97,20 m2

9 KNR 2-02
1611/07+
Kal indyw

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysoko-
ści do 10m  z niezbędnym czasem pracy 

120 m2

10 KNR 2-05
1002/01an
alogia

Demontaż obudowy słupów stalowych  z płyt gipsowych  wys 4 
m szt 6

6 szt

11 Kal indyw Obudowa słupów stalowych za pomocą systemu nap.NIDA Stal 
typ S  dwuteowników HE obudowa 3 stronna

25 m2

12 Kal indyw Płyta gipsowo-wiórowa z włóknami i powłoką kartonową 
gr. 15 mm i odporności. Płyta o zwiększonej 
odporności na uderzenia, wodoodporności oraz 
ognioodporności. Produkt zgodny 
z wymogami normy EN 520 typ DEFH1IR. 

25 m2

13 KNR 4-01
0108/18

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na od 1 
km z rozbiórki obudów słupów

2 M3

14 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem słupów

25 m2

15 KNR 00-23

2613-06-050

Analogia- Przyklejenie warstwy siatki 27,75 m2

16 KNR 2 02I

1505-01-050

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych 
gładkich farbą emulsyjną  ścian

97,20 m2

17 KAT.  006

5410-1-050

Obróbki blacharskie z balachy powlekanej z doszczelnieniem  
styków masą uszczelniającą

8,4 m2

Razem
II Nadrawa dachu poprzez położenie  papy termozgrzewalnej 

18 KNR-W 4-01
0519-05 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy (kołnierze)
elementów metalowych nie gorszą jak o grubości 5,2 mm i
zawartości włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 
- 107 kominków wentylacyjnych

55,5 m2



19 KNNR 2

0507-010-050

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną z ob-
róbką kominków wentylacyjnych szt 107 ( papa wierzchniego 
krycia nie gorszą jak o grubości 5,2 mm i zawartości włók-
niny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2)

642 m2

Razem:

Razem kosztorys:netto

                                        Razem kosztorys: brutto

Przedmiar Robót  Zadanie nr 2

Nazwa budowy: Naprawy dachu i ściany w hali sportowej   w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu – 
naprawa świetlików 

Adres budowy: Terespol ul Sienkiewicza 27  

Obiekt: Budynek hali sportowej  

Rodzaj robót: Roboty budowlane 

Data oprac.: 

 

I Naprawa ściany w hali sportowej 

1
2

3
4 5 6 7

1 Kal włas Naprawa  świetlików poliwęglanowych 
dachowych  na hali sportowej poprzez  
wymianę uszczelnienia styku świetlików z 
dachem , wymiana nieszczelnych 
uszczelek  świetlików , regulacja  i 
naprawa uszkodzonych części świetlików 
uchylnych poprzez wymianę  uszczelek 
zawiasów

9 szt

2 Kalk włas Wymiana siłownika  230V  szt 4 4,0 szt

Razem kosztorys netto

Ogółem z VAT


