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ZAPYTANIE CENOWE 
 
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Przy zamówieniu nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 
4.8) 
 
Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , tel/fax 13 
4610650 ,  
e-mail dyrekcja@bdpn.pl , zaprasza do składania ofert w prowadzonym rozeznaniu 
cenowym dotyczącym udzielenie zamówienia na: 
 
 Roboty rozbiórkowe budynku hotelu Wołosate 6, nr inwet. 256,  dz. nr 367/1 
 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
  
 
Rozbiórka budynku hotelu w  miejscowości Wołosate 6. Obiekt  wybudowany w 
latach sześćdziesiątych XX w.  Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony 
trzytraktowy, o podłużnym układzie konstrukcyjnym, w którym w traktach bocznych 
mieszczą się pokoje mieszkalne, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze, natomiast 
trakt środkowy stanowi komunikację. Od strony północnej zlokalizowana została 
kotłowania na paliwo stałe. Ogólny stan budynku przedstawiono na poniższych 
fotografiach. 
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Opis konstrukcyjny budynku: 
 
Fundamenty -betonowe ławy fundamentowe, 
Strop przyziemia- drewniany, 
Ściany- mur z cegły ceramicznej pełnej; zewnętrzne 1,5c, wewnętrzne 0,5c, 
Konstrukcja dachu i stropu nad przyziemiem- drewniana, 
Pokrycie- papa asfaltowa, 
 
Podstawowe dane techniczne: 
-długość całkowita               - 41,50m 
-szerokość całkowita           - 11,25m 
-powierzchnia zabudowy    - 466,88m2 
-kubatura                             - 1400,00m3 

   

2. Sposób przeprowadzenia rozbiórki 
 
- Przed rozpoczęciem rozbiórki należy wywieźć składowane wewnątrz odpady. 
- Wyposażenie: piec c.o., wymiennik ciepła oraz grzejniki należy przekazać 
protokolarnie Zamawiającemu 
- Teren po rozebranym obiekcie należy uporządkować i wyrównać. 
- Odpady należy zutylizować zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

 
 
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.06.2018r. 
 
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 100% 
 
5. Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna być przygotowana na dołączonym 
formularzu oferty. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca szczegółowo 
zapoznał się z przedmiotem prac w terenie. Wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące 
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przedmiotu prac zgłoszone po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia i 
nie będą wpływać na wartość wykonanej pracy. 
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną na 
adres  
e-mail: dyrekcja@bdpn.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych w terminie do dnia 22.05.2018 r. 
godz.11.30. 
 
 
 
7. Termin otwarcia ofert: dnia 22.05.2018 r. godz. 12.00. 

 
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Bieszczadzki Park Narodowy powiadomi 
oferentów pisemnie.  
 
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kamil Kowalczyk (tel. nr 724-
750-017).  
 
10. Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie remontów, budowy i 
przebudowy budynków mieszkalnych. 
 
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert 
na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 


