
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

 

Zamawiający: TRZEBIATOWSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 Trzebiatów,  
NIP 857-15-49-054 

Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Odtworzenie historycznej stolarki 

okiennej w elewacji północnej zamku ( pałacu) w Trzebiatowie przy 

ulicy Wojska Polskiego 67 (11 okien). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia oraz przedmiar robót – załącznik nr 2, przy 

czym wymiana dotyczy 11 okien wg załącznika nr 5. 

Ponadto przedmiot zamówienia będzie realizowany w warunkach 

określonych we wzorze umowy – załącznik nr 3. 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz ze wszystkimi załącznikami 

zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

umieszczone w gablocie ogłoszeniowej TOK ( przy bramie wejściowej ul. 

Wojska Polskiego 67) 

 

Termin wykonania zamówienia 
 
15 listopada 2015r. 
 

Warunki jakie musi spełniać 
oferent  

 
Wykonawca jest zobowiązany dysponować kierownikiem budowy 

posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

 

Wymagane dokumenty 
/oświadczenia/ 
 

Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy sporządzony 

na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia, przy czym: 

 

1/ Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje 

wymienione w kosztorysie ofertowym, następnie mnożąc ceny 

jednostkowe przez liczby jednostek miar określi wartość netto robót dla 

poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. Po zsumowaniu cen za 

poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego Wykonawca określa cenę 

netto za całe zamówienie. 

2/ Cenę brutto oferty ( wartość zadania) obejmująca całość przedmiotu 

zamówienia stanowi suma wartości kosztorysów ofertowych netto oraz 

podatku VAT. 

Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 234/2014  

Burmistrza Trzebiatowa z dnia 16 kwietnia 2014 r. 



3/ Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i 

składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

4/ Cena może być tylko jedna. 

5/ Ceny jednostkowe określone prze Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

6/ Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej 

jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. 

7/ Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia 

dokumentacji projektowej oraz przewidzieć wszystkie okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

8/ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż dysponuje 

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

Kryteria oceny oferty: 

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA 
 

Osoba prowadząca zamówienie – 
kontakt /adres, tel., e-mail/ 

 
Marta Górska 
Tel. 913872614 
e-mail: tok@trzebiatow.pl 
Trzebiatowski Ośrodek Kultury 
Ul. Wojska Polskiego 67 
72-320 Trzebiatów 
Pok. 226 
 

Termin, miejsce i forma  składania 
oferty 

 

Termin składania ofert: 3 sierpnia 2015r. do godz. 12.00 

Forma składania ofert: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana 

prze osobę upoważnioną.  

Oferty należy składać osobiście ( pokój 228) lub przesłać pocztą: adres 

Trzebiatowski Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 67, 72-320 

Trzebiatów.  

 Na zaklejonej kopercie należy umieścić dopisek: oferta na Odtworzenie 

historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej zamku ( pałacu) 

w Trzebiatowie przy ulicy Wojska Polskiego 67 (11 okien). 

Otrawcie ofert nastąpi  3 sierpnia godz. 14.00 

Termin związania ofertą: 

 
30 dni 
 
 

 

Trzebiatów 24.07.2015 


