
   

  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 – ocieplenie 
stropu ostatniej kondygnacji”. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji  
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: 

 Rozbiórkę istniejącego ocieplenia stropu z gliny z trocinami – ok. 300m2; 

 Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej – ok. 300m2; 

 Izolacje termiczne ze styropianu dach/podłoga gr. 25cm, o wsp. przenikania ciepła  
U<=0,038 W/mK, styropian należy układać w dwóch warstwach – ok. 300m2; 

 Wylewkę betonową gr. 5 cm zbrojoną siatką stalową fi 4mm – ok. 300m2; 
 
Wykonawca odpowiada za utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych 
robót. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar 
robót stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
 
W Przedmiarze robót podane są orientacyjne wartości. Zaleca się dokonanie 
przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz własnych pomiarów przed złożeniem oferty. 
 
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 – 
ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji” 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. 
3. Przedmiar robót. 

 


