
 

1 
 

 
Busko-Zdrój, dnia 20.03.2017r. 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju  
(nazwa Zamawiającego) 

 
 zaprasza  do złożenia oferty cenowej na: 
               

Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i koszami                      
na śmieci  

(nazwa zamówienia) 
 

realizowanej w ramach Projektu  pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i 

przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020,  Oś Priorytetowa 6 

Rozwój miast, działanie   6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

Budowa wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami i koszami             
na śmieci, na działce nr 101 w Parku Zdrojowym, obok kaplicy św. Anny w Busku-
Zdroju, w oparciu o projekt budowlany wykonany przez firmę Grafos Projektowanie                
i nadzór budowlany z Suchedniowa, zatwierdzony pozwoleniem na budowę                            
nr 791/2017 r. z dnia 24.02.2017 r. (projekt do wglądu w siedzibie inwestora). 

 
2. Warunki ogólne wynikające z przepisów prawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Materiały przeznaczone do wbudowania – zgodnie z przedmiotem zamówienia winny              
być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004r.             
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zmianami). 
 

3. Warunki realizacji przedmiotu umowy. 
a) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem prac powinien               

dokonać oględzin terenu objętego zakresem prac, celem prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy; 

b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie                                     
z obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością; 

c) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści   
w okresie trwania umowy.  

d) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych 
z wykonaniem prac oraz przebywających na terenie objętym pracami. 
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4. Podmiot Zamawiający. 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju, ul.Lipowa 1,                
28-100 Busko-Zdrój,  tel. 41 378 72 45, e-mail: mpodyma@kielce.opoka.org.pl 
 

5. Wynagrodzenie. 
Zamawiający przewiduje za wykonanie zadania wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować  wszystkie 
koszty i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania bez możliwości 
negocjacji ceny w trakcie realizacji.  
W złożonej ofercie należy podać cenę Netto, VAT i cenę Brutto. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie rozpatrywał kryterium: ”cena” w wadze 100%. 
Uwaga! 
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia 
na wykonanie przedmiotowego zadania. 

 
6. Termin złożenia oferty oraz realizacji zamówienia: 

a) Przedmiotową ofertę cenową należy złożyć osobiście do dnia 28 kwietnia 2017 r.                 
do godz. 930 na adres:  
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Brata Alberta w Busku-Zdroju,                 
ul.Lipowa 1, 28-100 Busko-Zdrój,    
w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu zawierającym oznaczenie „Oferta 
na budowę wolnostojącej parterowej drewnianej altany parkowej z ławkami                
i koszami na śmieci”. 

b) Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2018 r. 
c) Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1                    

do niniejszego Zaproszenia 
 
Załączniki: 
1. Nr 1 – Formularz Ofertowy 
2. Nr 2 – Wzór Umowy 
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