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GMINA RACIĄŻ 

  ul. Kilińskiego 2 

    09-140 Raciąż  

Raciąż, dnia  21 lipca 2017 r. 

RRG.7140.7.2017 

 

ZAPROSZENIE  

DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), określonego 

w art. 4 pkt. 8 w.w. ustawy. 

Adres zamawiającego: Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, woj. mazowieckie,  

tel. 23 679 12 80, faks 23 679 12 75 

I. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont lokalu socjalnego w miejscowości Wępiły 

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
III. Przedmiotem zamówienia jest wymiana podłogi oraz stolarki drzwiowo – okiennej. 

Wykaz głównych robót do wykonania: 

 Rozbiórka podłogi na legarach z listwami przyściennymi – 28 m2 

 Ułożenie podłogi z desek o grub. 32 mm, dwustronnie struganych na legarach 

z mocowaniem listew przyściennych z lakierowaniem posadzek i parkietów. 

 Demontaż starych okien, 

 Montaż nowych okien z PVC – 3 kpl.  

 Wymiana drzwi stalowych rozwieranych, pełnych, ocieplonych – 1 kpl.  

III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne) 

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZESŁANKI 

WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. nie podlegają wykluczeniu; 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2) sytuacji finansowej i ekonomicznej  

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej  

 

W zakresie zdolności zawodowej:  



2 

 

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

W zakresie  zdolności technicznej: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 

V. WYKAŻ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W ZAKRESIE WYKAZANIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU – do złożenia z ofertą : 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

 

VI. WYKAZ OSWIADCZEŃ I DOKUMNTÓW W ZAKRESIE POTWIERDZENIA 

NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA – do złożenia z ofertą:  

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

VII.  Kryteria oceny ofert: 

 Cena ryczałtowa brutto – 100 % 

VIII.  Termin składania ofert:  

Ofertę należy składać do dnia: 31 lipca 2017 r. do godz. 10:00,  

miejsce: Urząd Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, pokój nr 14 

(sekretariat), z oznaczeniem, że dotyczy remontu lokalu socjalnego w Wępiłach. 

 

IX.  Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X,  Warunki płatności:  
fakturowanie – jedną fakturą / rachunkiem, po wykonaniu zadania i jego odbiorze 

przez Zamawiającego (bez uwag). 

 

XI.  Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania: 

 
imię i nazwisko: Adam Kowalski, Mirosław Maćkiewicz 

tel:   23/679-12-80 

fax:   23/679-12-75 

email:   m.mackiewicz@raciaz.iap.pl 

 

Załączniki do niniejszego zaproszenia: 

 

1. Formularz ofertowy; 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania; 

4. Przedmiar robót (przedmiar ma znaczenie pomocnicze do wyliczenia ceny oferty); 

5. Rzut poziomy pomieszczeń do remontu. 

 

Rozdzielnik: 
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1. Wykonawcy – poprzez zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 

www.gmina.raciaz.iap.pl 

2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż  

 

 

 

Wójt Gminy Raciąż 

/-/ Ryszard Giszczak  

http://www.gmina.raciaz.iap.pl/

