
 
Mikoszów, 08-05-2015 r. 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr ZO/2015/01 

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej  
Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce nr 21/25 

 
 
Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane 
w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej 
Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce 21/25. 
 
1. Zamawiający:   
 
Stowarzyszenie św. Celestyna  
Mikoszów 27, 57-100 Strzelin 
NIP: 914-12-75-815 
 
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:  
 
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku gospodarczego położonego w Mikoszowie na działce 
nr 21/25. 
Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: 
-opis techniczny budynku, 
-plan sytuacyjny, 
-rysunki elewacji z każdej strony,  
-rzut parteru 
-rzut piętra  
-przekroje poprzeczne, 
-rzut więźby dachowej, 
-rzut dachu. 
 
Oferent, przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin budynku. 
 
3. Zawartość oferty wraz dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
 
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
Zapytania. Ponadto oferent musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że posiada 
uprawnienia budowlane lub projektowe oraz przynależność do właściwej izby. 
 
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
100 % cena – wygrywa najtańsza oferta 
 
5. Termin realizacji zamówienia:  
 
Zamówienie powinno być zrealizowane do dnia 10.07.2015 r. 
 
6. Miejsce i termin składania ofert. 
 



Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem wykonawcy w sekretariacie Stowarzyszenia św. 
Celestyna, Mikoszów 27, 57-100 Strzelin, w terminie do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 10:00 
z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie inwentaryzacji budynku gospodarczego położonego 
w Mikoszowie na działce nr 21/25 – postępowanie nr ZO/2015/01”. 
 
Zamawiający dokona wyboru wykonawcy w terminie trzech dni roboczych od daty wpływu ofert. 
 
Oferty wraz z załącznikami, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez 
otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 
 


