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ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 zł 
 
 
1. Zamawiający 
Miejski Zakład Komunalny spółka z oo. 
64-700 Czarnków, ul. Browarna 6 
 
tel.: 67/ 255-24-53 
e-mail: mzk76@wp.pl  
str. internetowa: www.mzk.czarnkow.pl 
 
2. Przedmiot zapytania i opis 
Wykonanie ocieplenia dachu budynku warsztatowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w Czarnkowie. 
Zakres robót do wykonania będzie obejmuje: 
• zakres robót określa załącznik nr 1 – zdjęcie poglądowe 
• roboty budowlane 
• roboty dekarskie 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót – załącznik nr 2. 
 
3. Termin wykonania 
Do dnia 20 grudnia 2022 r. 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je stawia 
Wykonawca składa oświadczenie na druku oferty. 
 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający postawił takie warunki 
Nie dotyczy. 
 
6. Kryteria oceny ofert 
1. Zastosowane będzie jedno kryterium oceny ofert – cena brutto (100%). 
 
7. Termin i sposób składania ofert 
1. Ofertę na załączonym formularzu (podpisaną) można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście (sekretariat 
firmy) lub (ofertę podpisaną i zeskanowaną) przesłać na adres e-mail:  mzk76@wp.pl,  
do dnia 27 października 2022 r., do godz. 10:00  
Kopertę lub e-mail opatrujemy dopiskiem „Oferta na ocieplenie dachu”.  

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 27 października 2022 r. godz. 10:30. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę 
wpływu oferty do Zamawiającego.  
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 
 
8. Termin związania ofertą 
30 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty. 
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9. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
Wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania udziela Waldemar Fertykowski. 
Zapytania należy składać tel. 67/ 255-20-81 lub 606 830 590 w godz. 8:00 do 14:00, również za pomocą 
poczty elektronicznej mzk76@wp.pl.  
Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu 
zamówienia i warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.  
UWAGA : Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji, które mogą 
okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.  
 
10. Istotne dla stron postanowienia umowy 
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego 
zapytania. 
 
Załączniki: 

1. zdjęcie poglądowe zakresu robót 
2. przedmiar robót 
3. druk oferty 
4. oświadczenie wykonawcy 
5. wzór umowy – ocieplenie dachu 

 
 

Czarnków, dn. 18.10.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
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