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Ostróda, dnia 07.11.2022r 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022/TS 

I. ZAMAWIAJĄCY  

PWiK Ostróda Sp. z o.o.  
Tyrowo 104 
14-100 Ostróda 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie remontu pomieszczeń socjalnych (szatnia czysta oraz umywalnia) na przepompowni 
ścieków przy ul. Stapińskiego 17 w Ostródzie. 

Specyfikacja zamówienia: 

Obiekt:  
Przepompownia ścieków przy ul. Stapińskiego 17 w Ostródzie 
 

Ilość:  Zgodnie z orientacyjnym przedmiarem robót 
 
Zakres robót budowlanych: Przedmiot zamówienia obejmuje kompletny remont istniejących pomieszczeń 
socjalnych – szatnie czystą oraz umywalnie, wraz z wywiezieniem gruzu i innych odpadów budowlanych. W 
zakres remontu nie wchodzi instalacja hydrauliczna. 
 
Orientacyjny przedmiar robót:  

• Roboty przygotowawcze:  
o skucie ścian ok. 67 m2 
o skucie podłóg ok. 27 m2 
o rozebranie ścian z cegieł ok. 11 m2 

• Roboty wykończeniowe: 
o montaż płyt g-k wodoodpornych ok. 71 m2 
o klejenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze ok. 58 m2 
o malowanie ścian ok. 70m2 
o wykonanie pryszniców: przygotowanie izolacji wodoszczelnych, montaż odwodnień 

liniowych, płyt HPL. 
o wykonie gładzi gipsowej ok. 96 m2 
o dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (płytowe, wypełnienie płyta pełna, klamki i rozety, 

zamek na wkładkę) – 3 szt. 
 
Zakres prac po stronie Wykonawcy: 

• Wykonanie kompletu prac remontowych; 

• Dostawa i montaż płyt HPL; 

• Dostawa i montaż drzwi; 

• Wywóz wszystkich odpadów powstałych podczas wykonywania zamówienia; 

• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac; 
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Zakres prac po stronie Zamawiającego:  

• - 
 
Termin realizacji: Listopad – grudzień 2022r. 

Gwarancja: - 
Wykonawca udzieli na wykonane prace 60 miesięcznej gwarancji licząc od dnia 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót 

Dodatkowe informacje: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy które: 

1. Przedstawienie oferty możliwe tylko po uprzedniej wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do 
remontu. 

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. W ciągu ostatnich 2 lat zrealizowały co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, 
charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawca przedłoży 
stosowne dokumenty poświadczające wykonanie takich prac z danymi kontaktowymi umożliwiającymi 
weryfikację, 

4. Poniosą pełną odpowiedzialność z bezpieczeństwo i higienę pracy, wypadki oraz wszelkie szkody 
powstałe podczas realizacji zadania, 

5. Zamawiający unieważni postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

6. Roboty rozpoczną się o ustaleniu harmonogram z Zamawiającym 
 

Osoba do kontaktu: 

Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela: 

Paweł Sarnecki t. 607 202 044 e-mail: p.sarnecki@pwik.ostroda.pl 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferta powinna być stworzona w g wzoru formularza załączonego do niniejszego zapytania.  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
p.sarnecki@pwik.ostroda.pl; faksem na nr 89 670 99 26, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na 
adres: Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 14.11.2022r do godz. 9:00. 
2. Otwarcie ofert w dniu 14.11.2022r. o godz. 9:30, o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający 
powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.pwik.ostroda.pl.  

V. OCENA OFERTY 
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 % 

VI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wzór formularza ofertowego 

 

http://www.bip.pwik.ostroda.pl/

