
Wodzisław Śląski, 22.08.2013r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

W związku z koniecznością wykonania remontu kapitalnego schodów zewnętrznych wejścia  

głównego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim  zaprasza do złożenia 

oferty. 

1.Zamawiający 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim 

ul. I.Daszyńskiego 2 44-300 Wodzisław Śląski 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907) 

2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Remont kapitalny schodów zewnętrznych wejścia  głównego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z załączonymi przedmiarami robót budowlanych,. 

Zamawiający podzielił zamówienie na dwa warianty, tj.:  

Wariant I - Wykonanie całości zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem   

Wariant II - Wykonanie zamówienia z częściowym montażem systemu antyoblodzeniowego na 

schodach zewnętrznych ( 1/2  powierzchni schodów).   

Wariant, który będzie  realizowany uzależniony będzie  od cen zaoferowanych przez Wykonawców.  

Przed wykonaniem wyceny istnieje możliwość oględzin schodów zewnętrznych oraz wykonania 

pomiarów kontrolnych.  Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie Instalacji 

ogrzewania pod nawierzchnia schodów. 

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 

Termin wykonania robót:  do dnia 31.10.2013r. 

4.Oferta winna zawierać 

-  wypełniony formularz cenowy, 

- uproszczone kosztorysy ofertowe dla  wariantu I i II , zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. 

5.Cena ofertowa: 

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2)  

z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi. 

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 

6. Planowany termin podpisania umowy:   04.09.2013r.  

7. Forma płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury VAT 

Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu wykonanych robót kosztorysem 

powykonawczym. 

 

8. Kryteria wyboru wykonawcy: 

Najniższa cena brutto. 

 

 



 

9. Miejsce i termin składania oferty : 

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na wykonanie remontu kapitalnego schodów zewnętrznych 

wejścia  głównego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim  należy 

złożyć na formularzu cenowym  do dnia 03.09.2013r. do godz. 14.00 

1. pocztą na adres: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim 

ul. I.Daszyńskiego 2 

44-300 Wodzisław Śląski. 

2. w siedzibie Zamawiającego – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu 

Śląskim,  Dział Księgowości, Finansów i Kadr 

4. za pomocą e-maila na adres: sekretariatbws@hoga.pl 

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Wodzisławiu Śląskim 

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 

Szczegółowych informacji udziela Ewa Wrożyna-Chałupska  tel. (32) 455-48-74 

 

Zamawiający informuje, że  w trakcie wykonywania robót planuje w osi schodów montaż 

balustrady nie ujętej w  przedmiarze robót. 


