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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

?

Zapraszamy do

złożenia

oferty na wykonanie robót budowlanych zadania pn.:

" PT i termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa
w Kędzierzynie-Koźlu ".
1.Nazwa przedmiotu zamówienia:

"Termomodernizacji dachu Domu Sportowca na osiedlu Cisowa
w Kędzierzynie-Koźlu".
2, Nazwa i adres

Zamawiającego

Gmina Kędzierzyn-Koźle
reprezentowana przez Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
z siedzibą: 47-200 Kędzierzyn-Koźle uJ. Piramowicza 32.
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3. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

IDociEPLENIE ZEWNETRZNE(połacie NR 1,3,4)

(
./

1. Docieplenie stropodachu warstwą izolacji termicznej z płyt PIR laminowanych gr.14 cm. frezowanych:
2. Docieplenie elewacji styropianem gr.scm o podwyższonej izolacyjności(piony i poziomy murów ogniowych, pasy
nadrynnowe).
3.Pokrycie dachów papą zgrzewalną podkładową i nawierzchniową (modyfikowana SBS wraz z izoklinami)
4.0bróbki z blachy tytan-cynk.
s.Montaż rynien( z odzysku).
6. Montaż kratek stalowych z żaluzjami.
II DOCIEPLENIE WEWNETRZNE

1.Zabezpieczenie

(połać

NR 2)

wnętrza

obiektu.
sufitu wraz z jego konstrukcją.
3. Wykonanie wzmocnień wiązarów kratowych.
4. Zamontowanie kratek wentylacyjnych w ścianach szczytowych po 3 szt. o wym. 28,sx28,scm~ na ścianę(wentylacja
przestrzeni stropodachu).
.
.
5. \lV'/Konanie konstrukcji w celu podwieszenia sufitu podwieszanego.
6.Docieplenie stropodachu warstwą izolacji termicznej z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr 2scm.
7. Wykonanie sufitu podwieszanego wypełnionego płytami kasetonowymi 60x60;
2.Demontaż istniejącego

III \"'ymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sali głównej budynku Domu Sportowca.

1.Montaz rozdzielnicy niskiego napięcia
2. Instalacja gniazd wtyczkowych i oświetlenia.

Gmina Kędzierzyn-Koźle
lIl, Grzegorza Piramowicza 32'
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601
Vliww.kedzierzynkozle.pl
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tel. +48 7740 50 380
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektoweJ sporządzonej przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

"AQW A" S.C ul. Królowej Jadwigi 1,48-100

Głubczyce .

Zamawiający umożliwia

Pomocniczo

dołączono

i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
przedmiar robót.

Ponadto w cenie oferty

proszę uwzględnić niżej

wymienione elementy zamówienia:

I) Wykonan ie dokumentacj i powykonawczej.
zagos'podarowanie i likwidację placu budowy.
3)Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego
planu .
4)Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku,
unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne,.
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie; korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej
zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy
posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest
możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
zamawiającemu . dokumenty potwierdzające złożenie wytworzónych odpadów na RIPOK
lub przekazanie
przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpad·ó w.
5)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych,_ inwestora i użytkownika ..
2)Organizację,

6)S porząd zenie

inwentaryzacji fotograticznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu
placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryza cję Wykonawca przekaże Zamawiaj ącemu w \versji
el ektronicznej na no ś niku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania pl acu budowy .
7)l)porządkowanie terenu 'budowy po zakończeniu robót.
8 ) N a leży uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych
robót.
9)Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: '100.000,0.
[PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
IO)Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji robót w sposób zapewniający użytkownikom bezpieczne
użytkowanie stadionu pi/karskiego i parteru budynku.

)

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
5. Termin przekazania placu budowy:
do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
6. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
-100% .
Cena
7. Sposób i termin składania ofert
7.1. Ofertę w postaci pisemnej, w języku polskim w zamkniętej i opieczętowanej pieczęcią firmową
kopercie z napisem: "Termomodernizacja dachu Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w
Kędzierzynie-Koźlu",
należy

w formie papierowej przesłać lub złożyć w terminie do 28.06.2018 r. do godziny 12.00 w
Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311 l.
7.2. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
7.3 . Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian lub odwołania warunków zamówienia . .
7.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Urzędzie

8. Informacja o dokumentach, jakie ma dostarczyć wykonawca
8.1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego wzoru .

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul.Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601 .
www.kedzierzynkozle.pl
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Remontów i Eksploatacji
tel. +48 77 40 50 380
fax +48 l7 40 50 379
e-mail: inwestycje@kedzierzynkozle.pl

,

Urząd

Kędzierzyn-Koźl ' e

,Miasta

i~,i

4
9. Osoba do kontaktu
Włodzimierz Rutkowski
Tel. : 77 4034496
E-mail:włodzimierz .rutkowski@kedzierzynkozle.pl

Reinhold Kalus
Tel. : 77 4050381
E-mail : reinholdkalus@kedzierzynkozle.pl
10. Zamawiający zaleca wizję lokalną.
Z

poważaniem

I..2K!e.r cr.f~ W~r.,~U
~f/,"em'Ff!M~~ataCji
Załączniki

1.Formularz oferty.
2.Projekt +STWiOR+EKSPERTYZA.
. 3.Przedmiar robót .

Gmina Kędzierzyn -Kożle
ul. G/2egorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Kożle
NIP: 749-20-55-601
www.kedzierzynkozle.pl

Kamila Bieńkowska

Kędzierzyn-Koźle
MiaSIO moiliw();.ici

WydziallnwestyCji.
Remontów i Eksploatacji
tel. +48 77 40 50 380
fax +48 77 40 50 379
e-mail: inwestycje@kedzierzynkozlepl

/miejscowość
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FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia wartości poniżej 30 000 EURO

1. . Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Kędzierzyn-Koźle
reprezentowana przez; Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
z siedzibą: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32
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2. Nazwa przedmiotu zamówienia

" Termomodernizacji dachu budynku Domu Sportowca w Cisowej"

)
ROBOTY
3. Tryb

BlJDOWLAN]~

postępowania

Rozpoznanie cenowe

4.

Nazwą

i adres Wykonawcy

... ........................ ; ............................. ... ............ ........................................... .

5. Zakres oferty
Oferuję

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
netto ...... . . ............. . .... . . zł
cenę brutto ........... . .... ........... zł
/słownie .............................................................:............. . ............. .
cenę

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. J
Oświadczam, że

J

podana cena:
w oparoiu o przeprowadzona wizję lokaJną,
i doświadczen,ie oraz obowiązujące przepisy,
.
2) zawiera należny podatek od towarów i usług,
3) zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia
l)

została

określona

posiadaną wiedzę

Deklaruję:

l) czas realizacji zamówienia:

a) 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy ,
b) termin przekazania placu budowy- do ·14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.
2) okres gwal:ancji - 36 miesięcy ód dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.
Oświadczam, że :
I) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi Zamawiającego i nie
wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję się za związanym określonymi w nich warunkami, .
2) przeprowadziłem wizję lokalną terenu i obiektu objętego zamówieniem,

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

