
GMINA ROŹWIENICA 
37-565 ROŹWIENICA 

Roźwienica, 2018-02-13 
 

Numer sprawy: RG.271.PROG.4.2018 
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE 
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) 
określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy RG.271.PROG.4.2018,  
nazwa zadania: Wykonanie przeglądów okresowych  budynków i obiektów będących 
własnością Gminy Roźwienica. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest 
Zamówienie obejmuje usługi związane z wykonywaniem obowiązkowych rocznych 
przeglądów okresowych budynków, budowli, obiektów budowlanych będących 
własnością Gminy Roźwienica. Przeglądy należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.poz. 290 ze 
zmianami). 
 
1)Przeglądy roczne polegają na sprawdzeniu stanu technicznego:  
 
a) instalacji gazowych   
b) instalacji kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)  
c) instalacji elektrycznych 
 
Z wykonanych przeglądów należy sporządzić  protokoły, z uwzględnieniem wszystkich 
wymaganych prawem budowlanym informacji. 
Osoba przeprowadzająca kontrolę okresową budynku, winna przed jej rozpoczęciem 
zapoznać się z protokołami z poprzednich kontroli, z protokołami robót remontowych 
wykonanych w danym budynku w okresie od poprzedniej kontroli. 
Osoby wykonujące przeglądy okresowe muszą posiadać uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności.  
  
 
wspólny Słownik Zamówień: 
71356100-9 Usługi kontroli technicznej 
 
 
Termin wykonania zamówienia:  
  2018-03-30 



 
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie poszczególnych zadań 
objętych niniejszym zamówieniem.   
 
Zadanie Nr 1 obejmuje  wykonanie przeglądu 29 obiektów w zakresie wewnętrznych i 
zewnętrznych instalacji elektrycznych. 
 
Zadanie Nr 2 obejmuje  wykonanie przeglądu 16 obiektów w zakresie wewnętrznych i 
zewnętrznych instalacji gazowych. 
 
Zadanie Nr 3 obejmuje  wykonanie przeglądu 27 obiektów w zakresie przeglądów 
przewodów kominowych i spalinowych. 
 
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania lub wybrane jednostkowe 
zadanie. 
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę na poszczególne zadanie zostanie podpisana 
umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyn. 
 
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od terminu składania ofert. 
 
Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2018-02-22 do godz. 12:00 
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Roźwienica 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 
Pokój Nr 2 
 
  Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 
22  lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl  
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip  
 
 



Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula   
tel.   16 622 58 2 2 w. 33  
fax.    16 622 58 22   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
  
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy  
Załącznik Nr 2Formularz cenowy  
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków  
Załącznik Nr 4 Projekt umowy zlecenia 
Zestawienie obiektów dla poszczególnych instalacji 
   
          / -- / 

____________________________ 
Wójt Gminy - inż. Tomasz Kotliński 

 
 


