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GMINA RYMANÓW 
 

RIN.7013.19.2019 Rymanów, 28.11.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z zapisami art. 4, pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986), Gmina Rymanów zaprasza do składania ofert na remont łazienek II, I 

piętra oraz parteru Szkoły Podstawowej w Rymanowie ul. Szkolna 2. 

1. Zamawiający: 

Gmina Rymanów, siedziba: ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, 

NIP: 6842377352, REGON: 370440590 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu łazienek II, I piętra oraz parteru (jeden pion od 

strony północnej – przy projektowanej windzie) w Szkole Podstawowej w Rymanowie. 

Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z załączonymi: dokumentacją techniczną, przedmiarami 

robót. 

3. Opis sposobu obliczenia ceny: 

cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób: 

cena netto + obowiązujący podatek VAT = cena brutto. 

4. Terminy realizacji zamówienia: 

• termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 19.12.2019r. 

• termin zakończenia robót rozbiórkowych, betonowych i murowych: 07.01.2020r. 

• termin rozpoczęcia realizacji robót wykończeniowych: 10.01.2020r. 

• termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 26.01.2020r. 

5. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: 

cena brutto – 100%. 

6. Warunki realizacji: 

• termin płatności faktury końcowej – do 30dni, 

• gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od daty odbioru 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

• oferty należy składać w terminie do dnia: 03.12.2019r. 

• oferty można składać: 

 osobiście w siedzibie Zamawiającego w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 
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lub 

 pocztą, na adres: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, 

lub 

 na adres poczty elektronicznej: trzeszut@rymanow.pl 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z dostawcami/wykonawcami są: 

Tomasz Rzeszut - tel.: 13 435 50 06 wew. 214. 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy, 
2. Dokumentacja techniczna. 


