
Znak sprawy: ZGK  ZP.ZC.5.2017                              Krościenko nad Dunajcem  21.06.2017r 
 
 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
 

1. Zamawiający   Gmina Krościenko nad Dunajcem-Zakład Gospodarki Komunalnej, 

Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem zaprasza do złożenia ofert na:  

„Wykonanie  ekspertyzy technicznej budynku garażowo-magazynowego położonego 

w Krościenku n.D. przy al.Wędkarzy na dz.ew. 271, 11029, 11029”. 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku garażowo-magazynowego (pow. zabudowy 

ok.228m2, kubatura ok.1300m3)  położonego w Krościenku n.D. przy al.Wędkarzy na dz.ew. 

271, 11029, 11029, ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej, 

b) stanu technicznego zewnętrznych ścian budynku 

c) stanu technicznego fundamentów budynku 

d) stanu technicznego instalacji w budynku 

e) prac budowlanych lub zabezpieczających koniecznych do wykonania w celu usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości 

 

oraz dostarczenie ekspertyzy do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej, w ilości 3egz. 

i wersji elektronicznej (.pdf) w ilości 2 egz.  

3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 25.08.2017r. 

 

4. Okres gwarancji – nie dotyczy 

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty 

 Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: 

„Oferta na – „Wykonanie  ekspertyzy technicznej budynku garażowo-magazynowego 

położonego w Krościenku n.D. przy al.Wędkarzy na dz.ew. 271, 11029, 11029 -  

 znak sprawy ZGK ZP. ZC.5.2017”     

 do dnia 13.07.2017r. godz. 14:00. 

 
Dopuszcza się złożenie oferty: 

 osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem, 
Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem 

 pocztą na adres: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem, 
Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem 
6. na adres e-mail: zgk@kroscienko-nad-dunajcem.pl 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016r. godz. 14:15. 

 
UWAGA: 

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.  



O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu 

najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub faxem. 

  

7. Warunki płatności; 

Płatność dokonywana będzie jednorazowo. Podstawą do odbioru będzie dostarczenie do 

siedziby Zamawiającego kompletu dokumentacji (wersje papierowe i na nośniku CD). 

Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na 

podstawie protokółu odbioru. 

 

8. Osoba do kontaktu 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Grzegorz 

Szerszeń-kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku n.D. tel. 18 262 57 26 lub 

503 95 14 28. 

 
9. Sposób przygotowania oferty:  
 
9.1. OFERTA: 
a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, o treści zawartej                

w załączniku 1 zapytania cenowego. 

b. Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym 

zakresie, a w szczególności z ustawą prawo budowlane. 

c. Zamawiający udostępni  posiadane dane dotyczące obiektu, pomocne przy 

przeprowadzaniu przedmiotowej usługi. 

d. Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez osobę uprawnioną, posiadającą 

stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.   

e. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane     

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie 

należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia 

f. Rozliczenie następuje tylko w PLN. 

g. Przy wyborze oferty Zleceniodawca będzie się kierował kryterium: 

Cena (brutto) – 100 %,  

h. Termin związania ofertą – 30 dni. 

i. Wykaz obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do 

niniejszego zapytania.  

Do oferty należy załączyć: 
a. Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazana w załączniku 1 

b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

c. Kopię decyzji potwierdzającej posiadanie wymaganych uprawnień  

 


