
Wyszków, 04.08.2022r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Burmistrz Wyszkowa zaprasza do składania ofert na zadanie: 

„Remont pomieszczeń Gminnego Punktu Promocji Zdrowia 

i Profilaktyki w Wyszkowie”  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń Gminnego Punktu Promocji 

Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie, ul. Gen J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków oraz pomieszczenia na Pływalni 

„Błękitna”, ul. Geodetów 45, 07-200 Wyszków.  

Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty wraz z przedstawicielem Zamawiającego 

dokonał wizji lokalnej w budynkach, gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Rozpoczęcie wizji lokalnej dla ww. 

pomieszczeń odbędzie się dla wszystkich chętnych oferentów w dniu 12.08.2022 r., godz. 15:00 w 

Wyszkowie, ul. Gen J. Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków (parter budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Wyszkowie). 

 

Informacje dodatkowe:  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. Wykonawca 

powinien utrzymać teren robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco niepotrzebne 

materiały, odpadki oraz przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych.  

Wykonawca powinien także zwracać uwagę na czystość w trakcie trwania prac i po ich zakończeniu. Zakup i 

dostawa materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu leży po stronie Wykonawcy. Materiały 

budowlane (kolory farb, rodzaj płytek, paneli podłogowych i ściennych itd.), które zostaną zamontowane należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Termin wykonania usługi do 30.11.2022 r.  w siedzibie: 

- Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie (budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Wyszkowie oraz budynek Pływalni „Błękitna”). 

 

3. Kryteria oceny oferty 

Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dwa kryterium: cena brutto – 80 % oraz czas 

udzielonej gwarancji na wykonane roboty – 20% . 



Cenę należy podać w złotych polskich. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i 

ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków 

umownych w pełnym zakresie. Cenę oferty należy określić na podstawie przedmiaru robót oraz oględzin stanu 

technicznego dokonanych przez Wykonawcę. Cenę obliczoną w taki sposób należy wpisać do formularza oferty 

i powiększyć o należny VAT. Zastosowanie prawidłowej stawki VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży 

po stronie Wykonawcy. 

 

4. Informacja dotycząca warunków składania ofert 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wzorze ofert stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą firmy, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści i opatrzonej napisem: „Oferta na: Remont pomieszczeń Gminnego 

Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie, nie otwierać przed 24.08.2022 r. godz. 11:30.” 

na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie (Kancelaria Urzędu pok. 145 lub Sekretariat), Aleja Róż 2, 07-200 

Wyszków, do dnia 23.08.2022 r. do godz. 17:30. 

 

5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w dniu 24.08.2022 r. o godz. 11:30 w 

pokoju nr 124. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie porównania ceny poszczególnych ofert 

oraz czasu udzielonej gwarancji na wykonane roboty.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej 

www.wyszkow.pl oraz telefonicznie. 

 

6. Osoba uprawniona do kontaktu 

Kierownik Inwestycji – Jarosław Szczerba, Tel. 517 153 540. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn. 

 

 

Jednocześnie informuję, że do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 

w/w zadania nie ma zastosowania Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) ponieważ wartość tego 

zadania nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 EURO – art. 4 pkt. 8 Ustawy. 

 

 

Burmistrz Wyszkowa 

Grzegorz Nowosielski 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Przedmiar - w celach podglądowych 

2. Formularz ofertowy 
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