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Polska Cerekiew, 15.05.2020r. 

Znak sprawy: GN.7011.1.2020 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: wykonania rocznych przeglądów technicznych budynków, budowli, urządzeń zabawowych 

i sportowych będących w zasobie Gminy Polska Cerekiew według załączonego wykazu. 

 

W związku z zamiarem realizacji zadań budżetowych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) – wartość zamówienia 

nie przekracza kwoty 30 000 euro. 

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rocznych 

przeglądów technicznych budynków, budowli, urządzeń zabawowych i sportowych będących w 

zasobie Gminy Polska Cerekiew według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1, zgodnie z 

art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków, 

budowli, urządzeń zabawowych i sportowych będących w zasobie Gminy Polska Cerekiew 

według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 1 i będących własnością Gminy Polska 

Cerekiew, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. DZ.U. z 2019r. 

poz. 1186 ze zm.). 

b) Przeglądowi nie podlegają przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) 

c) Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w 

wersji papierowej oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Do 30 czerwca 2020r. 

 

3. Kryterium wyboru oferty: 

100 % - cena 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 druk oferty (zał. nr 1) 

 wykaz obiektów do przeglądu techn. z uzupełnioną ceną (zał. nr 2) netto i brutto 

 kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach wraz z zaświadczeniem o 

przynależności do izby samorządu zawodowego. 

 

 



 

5. Termin złożenia oferty: 

do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 12.00.  

6. Sposób złożenia oferty:  

elektronicznie na adres poczty: i.pytlik@polskacerekiew.pl 

lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi  ul. Raciborska 4, pok.16  

 

7. Osoba do kontaktu: 

Irena Pytlik 

tel. (77) 480 14 75 

email: i.pytlik@polskacerekiew.pl 

 

8.  Załączniki 

- druk oferty 

- wykaz budynków, budowli,  urządzeń zabawowych i sportowych będących w zasobie Gminy 

Polska Cerekiew 

 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 
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