
1 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie w związku z remontem budynku przy ul. Olsztyńskiej 

1 w Ostródzie, zaprasza do składania ofert cenowych na realizację w/w zadania. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zadanie obejmuje remont następujących części budynku, według projektu budowlanego oraz 

obmiaru (załącznik): 

1. Izolacja hydrofobowa ścian fundamentowych (północna część), 

2. Remont generalny łazienki na parterze, 

3. Remont kaplicy i zakrystii na 2 piętrze, 

4. Adaptacja poddasza na pomieszczenie mieszkalne, 

5. Montaż platformy pionowej w klatce schodowej budynku. 

 

- zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z zakresem prac i stanem 

obiektu, 

- roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami, zasadami sztuki, przepisami BHP oraz poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego i konserwatora dzieł sztuki, 

- okres gwarancji na prace powinien wynosić minimum 24 miesiące od bezusterkowego odbioru. 

 

2. Miejsce wykonania zadania 

Budynek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 1 (dawny sąd rejonowy) 

3. Termin i miejsce składania ofert   

Termin składania ofert 18 czerwca – 15 lipca 2019r. Oferty należy składać osobiście w kancelarii 

parafialnej, ul. Olsztyńska 1 Ostróda lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 

4. Termin wykonania prac 

Do ustalenia z wyłonionym wykonawcą. 

 

5. Kryterium wyboru oferty 

Zamawiający przy ocenie i wyborze ofert będzie stosował następujące kryteria: 

 

1. Cena 

Cena wskazana w ofercie musi: 

- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT 

- oferta powinna zawierać cenę brutto 

- cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją zadania, zgodnie z zapytaniem ofertowym 

- cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty 

 
Sposób kalkulacji oceny: 
Lp = Cn / Cb x 100 
gdzie: 
Lp – liczba punktów 
Cn- najniższa cena wśród ofert 
Cb – cena badanej oferty 
 

2. Okres gwarancji 
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- minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące 

 

Gwarancja 24 miesiące – 0pkt 

Gwarancja 25-36 miesięcy – 5pkt 

Gwarancja 37-48 miesięcy – 10 pkt 

Gwarancja > 48 miesięcy – 15 pkt 

 

 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: 

Ilość punktów = punkty za cenę + punkty za gwarancję  

 

 

6. Załączniki do ofert: 

- formularz oferty – załącznik nr 1 

- poświadczona za zgodność kopia dokumentu stwierdzającego uprawienia budowlane kierownika 

robót 

- kosztorys ofertowy 

 

7. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje przez umieszczenie protokołu Rady 

Parafialnej z wyboru ofert na stronie parafialnej www.ostroda.luteranie.pl. 

 

8. Czas ważności oferty 

30 września 2019r. 

 

9. Informacja dotycząca podwykonawców. 

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom, zobowiązany jest 

wskazać w ofercie zakres tych prac. 

 

8. Osoba do kontaktów 

Ks. Wojciech Płoszek 509-170-277 

 

 

 

 

Ostróda, 18 czerwca 2019r. 

 

 

(-) ks. Wojciech Płoszek 

proboszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostroda.luteranie.pl/


3 
 

Załącznik nr 1 

 

O F E R T A     W Y K O N A W C Y 

 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na remont budynku Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej w Ostródzie, przy ul. Olsztyńskiej 1, oferujemy wykonanie zamówienia wg poniższych 

kosztów: 

 

Wartość całości zamówienia: 

 

Cena ryczałtowa netto:……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

Podatek VAT: ………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

 

Cena ryczałtowa brutto: ………………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczamy, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w treści oferty. 

4. Oświadczamy, że podwykonawcy powierzymy: 

 

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

(wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy) 

 

 

 

                                                                                                            .............................................  

                                                                                                                                                        Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


