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Olkusz, dnia 04.11.2016 roku 

 

 

  

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIE OFERTY 

na robotę budowlaną  o wartości poniżej 30 000 euro 

 

 

dla zadania pn.: 

Prace związane z wykonaniem podjazdu do budynku i wymianą drzwi wejściowych 

zewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji usługi 

mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Aktywność moją szansą”  

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

CPV:  

45000000-7 – Roboty budowlane 

45421131-1 – Instalowanie drzwi 

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 
 

Powiat Olkuski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu 

woj. małopolskie tel./fax. (32) 643 39 41  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku godz. 7:00 – 15:00.  

Strona internetowa: www.pcpr.olkusz.pl/. 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podjazdu do budynku oraz wymiany drzwi 

wejściowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji usługi 

mieszkań wspomaganych. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 4 -  Przedmiar robót. 

 

Za wykonany w całości przedmiot zamówienia obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. 

 

Oferent po wcześniejszym ustaleniu terminu ma obowiązek dokonania wizji lokalnej na 

terenie planowanych prac remontowo-budowlanych: ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz. 

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.12.2016 roku. 

 

http://www.pcpr.olkusz.pl/
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Załączniki: 

- formularz ofertowy 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

- przedmiar robót 

 

 

III. Forma złożenia oferty 
 

Ofertę na formularzu (wg załącznika) należy składać w siedzibie Zamawiającego –sekretariat, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 21, 32 – 300 Olkusz do dnia 

18.11.2016 r do godz. 15 00. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym 

opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w poniższy sposób: 

 

 

 

Nadawca: 

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu 

pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

 

Adresat: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz 

 

Prace związane z wykonaniem podjazdu do budynku i wymianą drzwi wejściowych 

zewnętrznych na potrzeby realizacji usługi mieszkań wspomaganych projektu „Aktywność 

moją szansą”. 

 

 

IV. Do oferty należy załączyć: 

 
1. Formularz ofertowy, 

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

z działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 
                                                                                             ………………………….. 
 
                                                                                                podpis osoby uprawnionej 
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……………………………… 

         pieczęć wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………………………………………….................. 

REGON                      ……………………………………………………………….................. 

adres                            ..………………………………………................................................... 

powiat           ................................................................................................................... 

województwo          ................................................................................................................... 

 

- oświadczam co następuje: 

 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności/czynności określonej w 

przedmiocie zamówienia; 

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajduję się/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej      zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

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

           dnia                                                       podpis wraz z .pieczątką osoby upoważnionej 

                                                                         do reprezentowania Wykonawcy 
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Nazwa i adres Wykonawcy 
                  

NAZWA: ……………………………………………………………………………………………. 

 

ADRES:………………………………………………………………….……………………… 

 

NIP: ……………………………………………………………………………………………... 

 

Oferuję wykonanie całości zamówienia pn.:  

Prace związane z wykonaniem podjazdu do budynku i wymianą drzwi wejściowych 

zewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby realizacji usługi 

mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Aktywność moją szansą”  

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 

za: 

cenę netto:…………………………………….  PLN 

podatek VAT:………………………………… PLN 

cenę brutto: ……….……………………….…...  PLN 

 
słownie brutto: ………………………………………………………………….……………. PLN. 
 
 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:  
 
 
 1 ............................................................  

 

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

 

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

 

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

 

……………………, dnia………….......   ……………………………………….. 

                     podpis wykonawcy wraz z pieczęcią 


