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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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: 

 

"Remont schodów wejściowych w budynku mieszkalnym Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego Ustrzyki Górne 18/1" 

 

Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.)  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Remont schodów wejściowych polegający na: 
-skuciu spękanego betonu na powierzchni 5m

2
, na głębokość około 5cm,   

- wykonaniu stemplowania i deskowania elementów betonowych, uzupełnienie elementów 
konstrukcyjnych z betonu monolitycznego 5m2 o grubości 5cm, 
- rozbiórce zmurszałych barierek, poręczy 8mb, 
-wyczyszczeniu elementów stalowych ze starej farby 7mb, 
-montaż nowych barierek i poręczy 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony  przedmiarem  robót do kosztorysu 

ofertowego 
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Zdjęcia  remontowanych schodów. 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

od dnia podpisania  umowy do 15 października2021 r. 

 

3. Okres gwarancji:  

24 miesiące od dnia  protokolarnego odbioru robót 

 

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 

 cena 100% 

 

5. Sposób przygotowania oferty:  

Oferta powinna być przygotowana na dołączonym formularzu oferty wraz z przedmiarem, 

będącymi załącznikami do niniejszego zapytania.  

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca szczegółowo zapoznał się z przedmiotem 

prac w terenie. Wszystkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące 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 16.09.2021 r. godz.12.00. 

 

6. Termin otwarcia ofert: 16.09.2021 r. godz. 12.15 

 

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Park powiadomi oferentów pisemnie.  
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8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:   

Kamil Kowalczyk (tel. nr 724-750-017).  

 

9. 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. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert na 

każdym etapie postępowania, bez podania przyczyn. 
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Schody -Ustrzyki Górne 18-1 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005228F)

strona nr: 1

Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Remont schodów D. Nowak

1.1 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

(1+ ((0,14+0,3)*4)+1,55)*1,1 4,741000

RAZEM: 4,741000 m2 4,741

1.2 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie m2 2

1.3 DC 19/101/1 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 4,741

1.4 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste

Wyliczenie ilości robót:

((1+ ((0,14+0,3)*4)+1,55)*1,1)*0,05 0,237050

RAZEM: 0,237050 m3 0,237

1.5 KNR BC 5/607/4 Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych, czyszczenie ręczne, drobne elementy 
stalowe szt 1

1.6 KNR 401/1212/5
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
m2 1

1.7 KNRW 
202/1035/1

Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 45x70˙mm, z drewna iglastego
m 3,5

1.8 KNRW 
202/1036/2

Barierki  z listew szerokości 15˙cm gr. 2cm
m2 1,5

1.9 KNRW 
401/1217/3

Malowanie drewnochronem barierek i balustrad, malowanie 2-krotne
m 28


