GMINA SOBIENIE-JEZIORY
08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16, NIP 826 114 40 44
tel. 25 685 80 90 (92), fax 25 685 80 92, e-mail: gminasj@gminasj.pl

Sobienie-Jeziory, dn. 09.10.2020r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2020/IE
na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
zgodnie z art. 4 pkt 8 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Gmina Sobienie-Jeziory, 08-443 Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, kieruje do Państwa zapytanie
ofertowe dotyczące realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Śniadkowie Dolnym”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Śniadkowie Dolnym.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
 ocieplenie stropu warstwą izolacji cieplnej (wełna) o gr. 25 cm i współczynniku
przewodzenia dla izolacji λ≤ 0,038 W/mK;
 wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,3
W/m2K;
 ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą izolacji cieplnej o gr. 12 cm i współczynniku
przewodzenia dla izolacji λ≤ 0,032 W/mK;
 wykonanie robót towarzyszących związanych z termomoderniacją budynku.
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony w załączniku
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego – Przedmiar robót.
Kolorystyka elewacji – zgodnie z wizualizacją – Załącznik nr 4
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do 20 listopada 2020 roku – termin nie może ulec przedłużeniu z uwagi na konieczność
rozliczenia dotacji z WFOŚiGW
3. Miejsce realizacji zamówienia:
działka ewidencyjna nr 48/1 obręb Śniadków Dolny
4. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 7 dni od daty
przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, po podpisaniu przez
obie strony protokołu odbioru końcowego.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej Zamawiający będzie kierował się
kryterium: Cena – 100% (wynagrodzenie ryczałtowe)
6. Informacje dodatkowe:
1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami opublikowano na stronie internetowej
www.sobieniejeziory oraz w BIP Gminy Sobienie-Jeziory www.bip.sobieniejeziory.pl
2) Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim wymogom
postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie brutto.
3) Propozycja cenowa powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, przesłana za
pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Sobienie-Jeziory 08-443 Sobienie-Jeziory,

