
   

  Harklowa, dnia 5.8.2020 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Harklowej zwraca się z zapytaniem 
ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii przy 
kościele parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Doroty w Harklowej – wykonanie 
instalacji c.o. i c.w.u.”. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w budynku plebanii 
przy kościele parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Doroty w Harklowej, Harklowa 92,  
38-243 Harklowa (działka nr ewid. 326/5). 
 
W ramach zamówienia należy m.in. wykonać: 

 Demontaż istniejących urządzeń; 

 Wykonanie kotłowni tj. montaż kotła 35kW, zasobnika 150l, wykonanie komina 
oraz pełnego uzbrojenia i wyposażenia kotłowni; 

 Rurociągi c.o. z miedzi lutowanej prowadzone natynkowo w ilościach ok.: fi 15mm 
– 60mb, fi 18mm – 80mb, fi 22mm – 80mb, fi 28mm – 40mb, fi 35 – 30mb (należy 
przewidzieć wszelkie złączki, przejścia, uchwyty itp; 

 Grzejniki płytowe dobrane odpowiednio do kubatury pomieszczeń z zaworami 
termostatycznymi oraz pozostałym, pełnym uzbrojeniem – ok. 28 szt.; 

 
Wykonawca odpowiada za utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych 
robót. 
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wizja lokalna, dokonanie własnych 
pomiarów i przedstawienie Zamawiającemu stosownych rozwiązań technicznych. 
 
Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania całości zamówienia  
dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić w złożonej 
ofercie.  
 
Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać 
dodatkowe informacje – kontakt telefoniczny: ks. Bogusław Grzywacz 608 040 786.  
 
Termin wykonania zamówienia:   
Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 listopada 2020 r.  
 
Sposób złożenia i sporządzenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej „Termomodernizacja budynku 
plebanii przy kościele parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Doroty Harklowej – 
wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.” w siedzibie Zamawiającego tj. Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Harklowej, Harklowa 96, 38-243 Harklowa,  
do dnia:  10 sierpnia 2020 r.  do godz. 15:00. 
Oferta musi zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz projekt umowy, 
których wzory stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego oraz kosztorys 
ofertowy. 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty: 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria: 



   

ceny, doświadczenia oferenta w realizacji tego typu robót, jakości zaproponowanych 
materiałów, pewności wykonania we wskazanym terminie, oferty z najniższą ceną. 
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w 
przypadku przekroczenia szacowanych środków. 
 
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Projekt umowy. 

 


