
               Nowogard, dnia 15.10.2017 r.    
         

   
Zapytanie ofertowe 

Działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (art. 4 pkt 8 tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zwracamy się  

z zapytaniem o cenę na „Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych przy 

korpusie kościoła parafialnego p.w. WMNP w Nowogardzie”. 

1. Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP  

                          ul. Kościelna 2  

                         72 – 200 Nowogard 

2. Nazwa zadania: 

„Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych przy korpusie kościoła 

parafialnego p.w. WMNP w Nowogardzie”. 

 W załączeniu niniejszej oferty przekazujemy przedmiar oraz projekt budowlany aut. dr Inż. 

arch. Mariusza Tuszyńskiego i mgr Ewy Palacz. Proszę o złożenie oferty ryczałtowej na 

wykonanie wszystkich prac konserwatorskich określonych w dokumentacji projektowej.   

Załączamy również załącznik graficzny przedstawiający zakres prac do wykonania. Podstawą 

do rozliczeń będzie TER (tabela elementów rozliczeniowych) przekazana przez wykonawcę 

przy podpisaniu umowy. 

3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia polega na: 

„Wykonaniu prac konserwatorskich i remontowych przy korpusie kościoła 

parafialnego p.w. WMNP w Nowogardzie”. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

• nazwę i adres oferenta, 
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
• wartość oferty (netto oraz brutto), 
• termin ważności oferty, 
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki 
gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania 
upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd. 



Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta. 

5. Termin realizacji zamówienia:               

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres do 30.09.2018 roku. 

6. Istotne warunki zamówienia: 

a) Wykonawca powinien posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 

7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym - 

załącznik nr 1. 

Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie, z podatkiem VAT  

i bez podatku VAT.  

8. Dokumenty składające się na ofertę: 

a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

składania ofert, 

Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału, albo kserokopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2017 roku do godziny 1200   

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym opakowaniu, z opisem: 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP  

                          ul. Kościelna 2  

                         72 – 200 Nowogard 

Oferta: „Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych przy korpusie kościoła 

parafialnego p.w. WMNP w Nowogardzie”. 

10. Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada i spełnia wymagania 
zawarte  w zapytaniu ofertowym. 100% wyboru stanowi cena.  

11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 



    Ks. Proboszcz Grzegorz Legutko tel. 506081328                                                                                                                                                 

                                                                                         
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy do wypełnienia – załącznik nr 1, 



Załącznik Nr 1 

(pieczęć firmy) miejscowość, data   ................................................

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy 

Nazwa:   

   

Siedziba:   

   

Adres poczty elektronicznej:   

Strona internetowa:   

Numer telefonu:   

Numer faksu:   

Numer REGON:   

Numer NIP:   

Nawiązując do zapytania ofertowego na:  

„Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych przy korpusie kościoła 

parafialnego p.w. WMNP w Nowogardzie”. 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z jego warunkami za cenę ryczałtową ogólną: 

Cena netto ……………………………………………………………………………….zł 

VAT ……………………………………………………………………………………….. zł 

Cena brutto:  zł 

           Słownie:  …………………………………………………………………………………..zł 

Deklarujemy termin płatności faktur w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury  

u Zamawiającego. 

Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 

umowy jest/są: 

o    .............................................................................................

 tel. kontaktowy, faks:   ...........................................................



 zakres odpowiedzialności:   .....................................................

o   ..............................................................................................

 tel. kontaktowy, faks:   ...........................................................

 zakres odpowiedzialności:   .....................................................

Oświadczenie dotyczące postanowień zapytania ofertowego: 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia oraz, że cena nie zostanie zmieniona         

w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Oświadczamy, że określone w zapytaniu ofertowym wymagania stawiane 

Zleceniobiorcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się w wypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy     

w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę. 

Dokumenty składające się na ofertę:  

 1.   .....................................................................................................

 2.   .....................................................................................................

 3.   .....................................................................................................

 4.   .....................................................................................................

 5.   .....................................................................................................

  

  

Posiadamy rachunek bankowy w banku …………………………….................... 

numer rachunku :…………………………………………………………………………………….  

Inne informacje Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………                    ...................

............................................ 
 (czytelny podpis Zleceniobiorcy)


