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Bukowie, 12.03.2018 r. 

  2/2018 

                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

DOTYCZY: udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości 

szacunkowej  poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( bez 

obowiązku stosowania  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t .j Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579). 
 

 

1.Zamawiający 

Zamawiającym jest Parafia Rzymsko Katolicka P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi 

Panny w Bukowiu 
     ul. Klonowa 3 

     46-100 Namysłów 

     REGON 040078577 

     NIP 7521397819 

      tel. 77 4195270 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: andrzej_stefanow@poczta.onet.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: 

www.archidiecezja.wroc.pl/parafia.php?id_dek=20&id_par=3  

     Miejsce publikacji ogłoszenia: 
     Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie: www.wilkow.pl, 

 

 2. Tryb zamówienia 
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze 

zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

jawności, przejrzystości i równego dostępu. W przypadku użycia w treści niniejszego Zapytania 

słowa „Wykonawca” należy rozumieć „Oferent”. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu 

ofertowym i umowie stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego.  

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten 

znak 2/2018 z dopiskiem „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - 

Odrestaurowanie ścian wewnętrznych w kościele w Pągowie”. 

 

3.Przedmiot zamówienia 
   Przedmiotem zamówienia jest Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - 

Odrestaurowanie ścian wewnętrznych w kościele w Pągowie, polegających na zabezpieczeniu 

podłóg, ławek, elementów drewnianych folią; ustawień rusztowań do wysokości 10 m; 

zeskrobaniu i zmyciu starych warstw farby, szpachlowanie nierówności; w przypadku 

uszkodzenia starych tynków jego miejscowa wymiana na tynki z zaprawy wapiennej lub 

cementowo-wapiennej, gruntowaniu murów z cegły; dwukrotnym pomalowaniu ścian w 

kolorze biel historyczna (numery wzornikowe NCS SO 300 – N, NCS 500 – N)  zgodnie z 

załączonym przedmiarem robót  w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój 

http://www.wilkow.pl/
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dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część 

północna” realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką P.W. Oczyszczenia Najświętszej 

Maryi Panny w Bukowiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Nr umowy RPOP.05.03.01-16-0001/16-00 

  Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

  Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 

  Zakres prac obejmuje: 

Zabezpieczeniu podłóg, ławek, elementów drewnianych folią; ustawień rusztowań do 

wysokości 10 m; zeskrobaniu i zmyciu starych warstw farby, szpachlowanie nierówności; w 

przypadku uszkodzonych starych tynków ich miejscowa wymiana na tynki z zaprawy 

wapiennej lub cementowo-wapiennej, gruntowaniu murów z cegły; dwukrotnym 

pomalowaniu ścian w kolorze biel historyczna (numery wzornikowe NCS SO 300 – N, NCS 

500 – N).  

     Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

 

Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, sztuką 

budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy, pozwoleniem konserwatorskim Nr 728/N/2016  z dnia 21.09.2016 r. Wykonawca 

uzgodni program i technologię z OWKZ (m. in. określenie rodzaju farb, ewentualnych 

podkładów, które mają być użyte itp.). Nie należy również usuwać poprzednich warstw 

malarskich, z uwagi na brak rozpoznania ewentualnych nawarstwień historycznych, dekoracji, 

pierwotnej kolorystyki itp. 

Z uwagi, na zabytkowy charakter obiektu (obiekt wpisany do rejestru zabytków pod pozycją 

1106/66) prace będą odbierane przy współudziale pracownika OWKZ. Po stronie oferenta 

należy staranne zaznajomienie się z zapytaniem ofertowym wraz z jego załącznikami, w tym 

osobiste dokonanie wizji lokalnej i zweryfikowanie przedmiaru robót, wszelkimi zmianami 

do zapytania sporządzonymi w okresie obowiązywania postępowania oraz uzyskanie 

wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą 

w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie roboty. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie  na zasadach i warunkach opisanych   

             w   zapytaniu ofertowym  i ofercie. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniający i dodatkowych. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

       Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały  

wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia  zostaną odrzucone.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
 

Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
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zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą                       

a innym podmiotem (Podwykonawcą). 

        

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: osoby 

wykonujące (prace fizyczne) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1666,2138  i 2255 oraz z 2017r. poz.60 i 962).   

Wykonawca związany jest ofertą na okres 30 dni.  

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego  może wydłużyć okres związania 

ofertą  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

           Oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia zostaną odrzucone. 

          Na wykonane roboty budowlane wymagane jest udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji. 

Miejsce realizacji zamówienia: Pągów, działka 123/2 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych do wskazanych pod 

warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych parametrów technicznych, 

charakteryzujących wskazany produkt stanowiący o ich przydatności, charakterze, 

wytrzymałości. Jednakże zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim muszą one zostać 

zaakceptowane przez OWKZ. W przypadku wystąpienia w dokumentach w niniejszym 

postępowaniu  normy PL należy rozumieć normy PL lub równoważne. 

Cel zamówienia:  

          Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót  na  zadanie „Ochrona, promocja i 

rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej 

Maryi Panny w Bukowiu - Odrestaurowanie ścian wewnętrznych w kościele w Pągowie” w 

ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 

Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna” realizowanego przez Parafię 

Rzymsko Katolicką P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

     

         4.Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 

r. 
 

5.Warunki udziału w postępowaniu 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

Potencjał techniczny 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

 

6.Wykluczenie z postępowania 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
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Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii  prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 

7.Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia 

ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do zapytania 

ofertowego. Cenę należy podać do dwóch  miejsc po przecinku. Treść ofert musi odpowiadać 

treści zapytania ofertowego. 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę. 

Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym  

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania. 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawców uznaje się: osoby wskazane w odpowiednim rejestrze, osoby wskazane w odpisie 

z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, osoby legitymujące się 

odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez 

pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone 

do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie                  

z  opisem: 

 

Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków 

Nazwa Wykonawcy                    

Adres 

Nr.tel 

       „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Odrestaurowanie ścian 

wewnętrznych w kościele w Pągowie” 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 9.30 DNIA 27.03.2018r. 

 

8. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie  w pokoju nr 9A 

(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków DO 

DNIA 27.03.2018 r. DO GODZ. 9.00, (data i godzina złożenia lub wpływu) pod rygorem 

nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2018 r, o godz. 9.30  w pokoju nr 1 b Urzędu 

Gminy w Wilkowie , ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków. 
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9.Kryteria oceny ofert  i opis sposobu przyznawania punktacji. 

Cena oferty uwzględniająca zakres całego zadania - 100 % liczona zgodnie z algorytmem:  

Ilość pkt = najniższa zaoferowana cena za zadanie Nr …../cena oferty badanej za zadanie 

Nr…..x 100 pkt 

Przedmiot zamówienia/ zadanie zostanie realizowany przez Wykonawcę/ Oferenta, który 

otrzyma najwyższą ilość punktów za dane zadanie. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

            10.Komunikacja 

            W toku badania i oceny ofert  złożonych w terminie Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego                          

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (drogą elektroniczną –pocztą elektroniczną) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),z wyłączeniem  

oferty wraz z załącznikami , które mogą zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej 

(oryginał). 

 

11. Warunki realizacji umowy i zmiany do umowy 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z 

Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego. 

Zakres zmian w umowie może dotyczyć: 

1.Zmiana terminu realizacji umowy: 

1)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 

2)jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia 

w zakładanym terminie, 

3)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i 

nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których 

konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej 

uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

4)jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie 

wynikających z winy Wykonawcy, 

5)jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  

technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu 

udostępnianego przez Zamawiającego, 

6)jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w 

szczególności dotyczących: 

-przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji , zezwoleń itp., 

-odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

-wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa  w 

art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

Na ww. zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

2.Zmiana sposobu wykonania umowy: 

1)zmiany technologiczne  wywołane w szczególności: 

-niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji  

technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub urządzeń, 

-pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, 

-koniecznością zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji  technicznej w sytuacji 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

-koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

-koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji , 

a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, 

-konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania 

obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), 

-konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, 

podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu (przy niezmiennym 

wynagrodzeniu Wykonawcy), 

2)zmiany zakresu: 

-konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w ofercie, a okazały 

się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, 

-rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót 

zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego 

zakresu robót, 

3)zmiany osób i podmiotów: 

-konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 

inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie 

budowlanym  (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), 

Na ww. zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

3.Zmiany terminów i warunków płatności: 

1)będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 

2)będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez 

Wykonawcę, 

Na ww. zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

4.Pozostałe zmiany: 

1)rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót 

zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego 

zakresu robót, 

2)zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 

wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku , 

3)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 

ofertowym  i ofertą, 

4)zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, 

numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub 
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następstwo prawne, 

5)zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,  

6)wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres 

   Na ww. zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę. 

Projekt umowy stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektu umowy, wynikające z konieczności 

dostosowania jej zapisów do wybranej oferty. 

 

12. Udzielenie zamówienia 
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

-  Oferent, który złożył ofertę podlega wykluczeniu z postępowania 

- Zostanie sporządzona na druku innym niż załączony 

-  Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego 

-  Oferent w wyznaczonym terminie  nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień 

Oferenta wynika, że Oferent nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym. 

W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Oferenta, którego ofertę 

odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-mail. 

Odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe działanie własnego konta e-mail ponosi 

Oferent. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich 

Oferentów/Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

13. Dodatkowe informacje 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

- dokonania zmian warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny dokonania  zmian 

w każdym czasie do momentu złożenia ofert; 

- odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny; 

 - zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny, a w szczególności                       

w przypadku, gdy wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne środki odwoławcze ani 

roszczenia odszkodowawcze. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

14.Osoba do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają : 

w sprawach technicznych: 

Ks. Andrzej Stefanów  

Tel. 782515522 

w sprawach organizacyjnych 

Tomasz Kin 

Tel.774195511 wew.123 

Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy Urzędu Gminy 

w Wilkowie, to znaczy od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 

 

15. Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe  

2. Formularz oferty (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) 

3. Oświadczenie (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego/ załącznik Nr 1 do formularza 

oferty) 
4. Projekt umowy (załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) 
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5. Przedmiar robót (załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego) 

 

16. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń składanych wraz z ofertą. 

1. Formularz oferty ( załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) 

2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

3. Oświadczenie  o braku powiązań ( załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego). 
 

 


