
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej  w Samborcu w związku z realizacją projektu pn. 

„Przebudowa i konserwacja kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Samborcu – nawa + sygnaturka” 

zaprasza do składania ofert cenowych na realizację w/w zadania. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Remont dachu i wymiana blachy na budynku kościoła parafialnego Trójcy  Przenajświętszej w 
Samborcu 88, w nawie głównej i sygnaturce – łącznie 297,6 m2  oraz wykonanie instalacji  odgromowej. 
 

Całość zamówienia podzielono na następujące etapy: 

Etap I. Remont Sygnaturki.  Rozebranie dachu z blachy miedzianej na sygnaturce, wymiana zniszczonych 

elementów konstrukcji, odgrzybianie i zabezpieczanie elementów drewnianych konstrukcji,  położenie 

ekranu zabezpieczającego z membrany i wymiana deskowania oraz położenie maty dystansowej pod 

blachę, pokrycie całego dachu blachą miedzianą o grubości min: 0.6 mm na rąbek podwójny, szerokość 

arkuszy do 0,70 m2 .   

Etap II. Remont dachu nawy głównej. Rozebranie dachu nad nawą główną,   wymiana zniszczonych i 

wzmocnienie krokwi i belek konstrukcji dachu,  odgrzybianie i zabezpieczanie elementów drewnianych,  

położenie ekranu zabezpieczającego z membrany, wymiana deskowania, położenie maty dystansowej 

pod blachę, pokrycie dachu blachą miedzianą o grubości min: 0.6 mm na rąbek podwójny, szerokość 

arkuszy do 0,70 m 2 .   

Etap III. Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej na rynnach miedzianych, wykonanie i 

zawieszenie rur spustowych, średnica fi 15, wykonanie instalacji odgromowej sygnaturki kościoła i 

nawy. 

-  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót 

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków 

wykonania zamówienia. 

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie 
niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
 
- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację 



uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich 

jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji   i walorów użytkowych. Zamawiający za 

produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy 

handlowej. 

Okres gwarancji  -  36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.  

 

II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 15 listopada 2017 r. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru na co najmniej 5 

dni przed upływem w/w. terminu. 

III.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1. Cena wskazana w ofercie musi: 

a) Być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – 

jeśli występuje. 

b) Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. 

c) Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. 

podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa  i rozładunek. 

d) Jasno wskazywać jakiego etapu dotyczy 

2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna ( nie dopuszcza się 

wariantowania cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty. 

 

IV. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego. 

Zamawiający przy ocenie i wyborze będzie stosował jedno kryterium – cena 100%. 

 

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy. 

1. Oferta cenowa sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do zapytania. 

2. Załączniki do oferty: 

- Załącznik nr 1 do oferty - Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do 
oferty cenowej 
- Załącznik nr 2 do ofert – Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań i norm, o których mowa 
w niniejszym zapytaniu. 
 



VI. Miejsce wykonania zamówienia: 
 
Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Samborcu, Samborzec 88, 27-650 Samborzec. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia: 

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15.11.2017 r. 

 
VIII. Termin i miejsce składania oferty: 

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej  w 

Samborcu, Samborzec 88 (osoba do kontaktu ks. Marian Kowalski); lub pocztą do dnia  3 października 

2017 r. (w przypadku wysyłania oferty pocztą decyduje data wpływu). 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. Doświadczenie w pracach konserwatorskich, udokumentowane poprzez Oświadczenie 

wykonania minimum 1 pracy. Ocena spełnienia tego kryterium zostanie dokonana w oparciu o 

wymagane oświadczenia, jakie wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty według formuły 

spełnia / nie spełnia. 

2. Złożenie oferty w określonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Złożona oferta musi posiadać termin związania oferta nie krótszy niż 14 dni od daty złożenia 

oferty. 

X. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców poprzez 

zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej na stronie internetowej 

http://www.parafiasamborzec.pl/ 

XI. Podpisanie umowy. 

Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu 

zamówienia. 

XII. Osoba do kontaktów. 

Ks. Marian Kowalski, tel. 507 173 226 

http://www.parafiasamborzec.pl/

