
                                                                                                                  Prudnik, dnia  03.12.2014 r.

L.p.20 .DT 2420.14.2014                                                                                
                                               
Zarząd  Budynków  Komunalnych  w  Prudniku  zaprasza  do  złożenia  oferty  cenowej   na  dostawę
materiałów budowlanych na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy ul. Mickiewicza
1 w Prudniku

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są poniższe materiały budowlane:

l.p. Nazwa asortymentu Szczegóły Ilość Jednostka miary

1 Stal żebrowana Fi 10 3 tona

2 Stal zbrojeniowa Fi 6 600 kg

3 Drut wiązałkowy 1,4 mm 100 kg

4 Zaprawa murarska Opakowanie max 

25 kg

3000 kg

5 Zaprawa tynkarska Opakowanie max 
25 kg

1000 kg

6 Klej uelastyczniony do glazury 2000 kg

7 Tynk gipsowy 1500 kg

8 Profil CW 50 180 m

9 Profil UW 50 80 m

10 Profil UD 30 60 m

11 Profil CD 60 350 m

12 Kołki mocujące 450 szt

13 Taśma zbrojąca 390 m

14 Blachowkręty 3,5 x 25 5500 szt.

15 Łącznik 60/60 250 szt.

16 Łącznik wzdłużny 60/27 60 szt.

17 Wieszak mocujący 200 szt. 

18 Gips szpachlowy 105 kg

19 Płyta GK biała 12,5 mmm 300 m2

20 Taśma uszczelniająca 120 m

21 Wełna mineralna 5 cm 100 m2

22 Płyta GK 12,5 mm 600 x 600 100 m2

23 Profil nośny T24 3600 mm 85 mb

24 Profil poprzeczny T24 1200 mm 170 mb

25 Profil poprzeczny T24 600 mm 85 mb

26 Profil  przyścienny  kątowy  od  dł
L= 3,00 m (19 x 24 mm)

40 mb

27 Wieszak z elementem rozprężnym 70 szt. 

28 Pręt wieszakowy L=750 mm 70 szt. 
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29 Dybel  sufitowy  stalowy  6  x  60
mm

150 szt. 

30 Cegła budowlana pełna klasy 150 3000 szt.

31 Cegła  klinkierowa  sitówka  klasy

30

3000 szt.

32 Cegła klinkierowa pełna klasy 50 1000 szt.

33 Folia czarna budowlana typ 200 200 m2

34 Styropian twardy grubość 5 cm 150 m2

35 Siatka zgrzewalna 1 x 2 m 10 x 10
x 2,7 

150 m2

36 Bloczek gazobetonowy 24 x 25 x
60    2Mpa – 400 kg/m3

800 szt. 

37 Bloczek gazobetonowy 12 x 25 x
60   2 Mpa – 400 kg/m3

400 szt. 

38 Wełna  mineralna  mata  gr.  5  cm
0,039 

200 m2

39 Bloczek żwirobetonowy 14 x 24 x
38

1000 szt. 

40 Drzwi  zewnętrzne  90  +  30
Dwuskrzydłowe
Wymiary w świetle muru: S: 1400

H: 2080
materiał aluminium

2 szt. 

41 Drzwi wew. 90 prawe

Wymiary w świetle muru:
S: 1000

H: 2080
materiał alum. RAL 7046

1 szt.

42 Drzwi wew. 90 lewe
wymiary w świetle muru:

S: 1000
H: 2080

materiał alum. RAL 7046

1 szt.

43 Drzwi wew. 90  prawe
Wymiary w świetle muru:

S: 1000
H: 2080
materiał drewnopoch.

Kolor do uzgodnienia

5 szt. 

44 Drzwi wew. 90 lewe
Wymiary w świetle muru 

S: 1000
H: 2080

materiał drewnopoch
Kolor do uzgodnienia 

1 szt. 

45 Drzwi wew. 80 prawe

Wymiary w świetle muru:
S: 900
H: 2080

materiał drewnopoch

2 szt. 



Kolor do uzgodnienia

46 Drzwi wew. 80 lewe
Wymiary w świetle muru:

S: 900
H: 2080 
materiał drewnopoch

Kolor do uzgodnienia

4 szt. 

Wykonawca oświadcza, że:

1) Dostarczone materiały , o których mowa,  są fabrycznie nowe, I gatunku, wolne od wad, dopuszczone do 
obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadają wymogom określonym tymi 

przepisami, a w szczególności odpowiadają wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2010 r., Nr 

1243, poz. 1623 z późń. zm.)
2) Materiały, o których mowa  dostarczane będą w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
handlowych, posiadających opis w języku polskim na każdym opakowaniu (m.in. nazwa wyrobu, 

producenta, data ważności, seria i sposób użycia)
3) Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne.

4) Wykonawca  udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady dostarczanych materiałów na okres 
wskazany w umowie oraz wykonywania czynności z tym związanych w terminach umownych. Gwarancja 
winna obowiązywać przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

5) Dostawa materiałów budowlanych nastąpi do dnia 19.12.2014 roku własnym transportem Wykonawcy i 
na jego koszt do budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Prudniku.

6). Materiały dostarczone do Zamawiającego, a nie spełniające warunków umowy będą zwrócone na adres i 
koszt Wykonawcy.

7) W dniu dostawy materiałów budowlanych Wykonawca wystawi Fakturę VAT. 
8) Za datę dostawy uznaje się datę wydania – za stosownym pokwitowaniem  - przedmiotu zamówienia –
osobie upoważnionej przez Zamawiającego.

Termin realizacji:   do 19 grudnia 2014 roku

Rodzaj wynagrodzenia/Płatność:

1.  Za  dostarczone materiały  wraz z  jego transportem Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w
złożonej ofercie. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 31 grudnia 2014 roku na konto Wykonawcy
wskazane na Fakturze VAT.
2. Faktura VAT ma być wystawiona z datą wykonania Zamawiającemu dostawy materiałów budowlanych.

Kryteria oceny oferty:  Cena  100 %   

Zastrzeżenie:   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub
odwołania  zaproszenia  do  składania  ofert,  oraz  prawo  zamknięcia  postępowania  bez  wyboru  oferty  na
każdym jego etapie. 

Termin składania oferty cenowej 

1.  Do dnia  10.12.2014 r. do godziny 15:00 na adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku, ul.
Piastowska 42, 48-200 Prudnik, w sekretariacie, pok. nr 14.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej: Oferta na dostawę materiałów
budowlanych  na  przebudowę  sali  widowiskowo-kinowej  w  budynku  przy  ul.  Mickiewicza  1  w
Prudniku. Należy wskazać nazwę Wykonawcy
3. O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.
4.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego  oznakowania
koperty  (opakowania)  lub  brak  którejkolwiek  z  wymaganych  informacji  oraz  za  złożenie  koperty
(opakowania) w innym miejscu niż wskazane w pkt. 1
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.



6. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania. 

Do oferty należy dołączyć:

1.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji  –  wystawiony  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Odpis  musi  zawierać  aktualny  wykaz  osób  uprawnionych  do  reprezentowania  Wykonawcy.

Wykonawcy,  którzy  dokonali  zmian  w zakresie  organów zarządzających,  które  nie  są  uwidocznione  w
dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu

zarządzającego (np.: uchwałę w sprawie powołania określonej osoby)

W/w dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem. Pełnomocnik winien załączyć do oferty pełnomocnictwo do złożenia oferty i do zawarcia
umowy.  
Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  o  złożonych  ofertach  i  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  umieszczając  informację  na  stronie  www.bip.zbkprudnik.pl oraz  na  tablicy
ogłoszeń w siedzibie ZBK w terminie 30 dni po upływie terminu złożenia ofert. W tym okresie Wykonawcy

pozostają związani ofertą.
Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający może

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Osoba do kontaktu:       W zakresie przedmiotu zamówienia Pan Andrzej Mięczakowski tel. 77 436 38 84
wew.  39
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową. 
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych.

                                                                                        …………………………………..
                                                                                                                      Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                       mgr inż. Zdzisław Pikuła   



OFERTA CENOWA

Ja/My, niżej podpisany/ni działając w imieniu i na rzecz :

(pełna nazwa Wykonawca'cy) (adres siedziby Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

REGON.................................................nr NIP……………………………………………………….

nr konta bankowego:...................................................................................................................

nr tel........................................................nr faksu......................................................................

e-mail........................................................................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  

Dostawę materiałów budowlanych na przebudowę sali widowiskowo-kinowej w budynku przy
ul. Mickiewicza 1 w Prudniku   oferujemy wykonanie niniejszej dostawy  za:

1. Cena netto wynosi………………………………..zł

        podatek VAT …....................%....................................................zł

       wartość brutto...............................................................................zł                        

2. Dostawa będzie wykonana w okresie  do 19 grudnia 2014 roku własnym transportem. Koszt transportu
wliczony jest w cenę dostawy. 

3. Dostarczone materiały , o których mowa,  są fabrycznie nowe, I gatunku, wolne od wad, dopuszczone do 
obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadają wymogom określonym tymi 

przepisami, a w szczególności odpowiadają wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2010 r., Nr 
1243, poz. 1623 z późń. zm.)

4) Materiały, o których mowa  dostarczane będą w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach 
handlowych, posiadających opis w języku polskim na każdym opakowaniu (m.in. nazwa wyrobu, 

producenta, data ważności, seria i sposób użycia)
5 Wszystkie materiały  posiadają stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Kosztorys: 

l.p. Nazwa asortymentu Ilość Jednostka
miary

Cena
jednostkowa

netto

Stawka
VAT

Wartość netto
za całość

dostawy 
(kol 3 x kol 5)

1 2 3 4 5 6 7

1 Stal żebrowana Fi 10 3 tona

2 Stal zbrojeniowa Fi 6 600 kg

3 Drut wiązałkowy 2,5 mm 100 kg

4 Zaprawa murarska 3000 kg

5 Zaprawa tynkarska 1000 kg

6 Klej  uelastyczniony  do
glazury

2000 kg



7 Tynk gipsowy 1500 kg

8 Profil CW 50 180 m

9 Profil UW 50 80 m

10 Profil UD 30 60 m

11 Profil CD 60 350 m

12 Kołki mocujące 450 szt

13 Taśma zbrojąca 390 m

14 Blachowkręty 3,5 x 25 5500 szt.

15 Łącznik 60/60 250 szt.

16 Łącznik wzdłużny 60/27 60 szt.

17 Wieszak mocujący 200 szt. 

18 Gips szpachlowy 105 kg

19 Płyta GK biała 12,5 mmm 300 m2

20 Taśma uszczelniająca 120 m

21 Wełna mineralna 5 cm 100 m2

22 Płyta GK 12,5 mm 600 x 600 100 m2

23 Profil nośny T24 3600 mm 85 mb

24 Profil  poprzeczny  T24  1200

mm

170 mb

25 Profil  poprzeczny  T24  600
mm

85 mb

26 Profil  przyścienny kątowy od

dł L= 3,00 m (19 x 24 mm)

40 mb

27 Wieszak  z  elementem
rozprężnym

70 szt. 

28 Pręt wieszakowy L=750 mm 70 szt. 

29 Dybel sufitowy stalowy 6 x 60

mm

150 szt. 

30 Cegła budowlana pełna  klasy
150

3000 szt.

31 Cegła  klinkierowa  sitówka

klasy 30

3000 szt.

32 Cegła klinkierowa pełna klasy
50

1000 szt.

33 Folia  czarna  budowlana  typ

200

200 m2

34 Styropian  twardy  grubość  5
cm

150 m2

35 Siatka zgrzewalna 1 x 2 m 10

x 10 x 2,7 

150 m2

36 Bloczek  gazobetonowy  24  x
25 x 60    2Mpa – 400 kg/m3

800 szt. 

37 Bloczek  gazobetonowy  12  x 400 szt. 



25 x 60   2 Mpa – 400 kg/m3

38 Wełna  mineralna  mata  gr.  5
cm 0,039 

200 m2

39 Bloczek żwirobetonowy 14  x

24 x 38

1000 szt. 

40 Drzwi  zewnętrzne  90  +  30
Dwuskrzydłowe

Wymiary  w świetle  muru:  S:
1400
H: 2080

materiał aluminium

2 szt. 

41 Drzwi wew. 90 prawe
Wymiary w świetle muru:

S: 1000
H: 2080

materiał alum. RAL 7046

1 szt.

42 Drzwi wew. 90 lewe
wymiary w świetle muru:

S: 1000
H: 2080
materiał alum. RAL 7046

1 szt.

43 Drzwi wew. 90  prawe

Wymiary w świetle muru:
S: 1000

H: 2080
materiał drewnopoch.

Kolor do uzgodnienia

5 szt. 

44 Drzwi wew. 90 lewe
Wymiary w świetle muru 
S: 1000

H: 2080
materiał drewnopoch

Kolor do uzgodnienia 

1 szt. 

45 Drzwi wew. 80 prawe
Wymiary w świetle muru:

S: 900
H: 2080
materiał drewnopoch

Kolor do uzgodnienia

2 szt. 

46 Drzwi wew. 80 lewe
Wymiary w świetle muru:

S: 900
H: 2080 

materiał drewnopoch
Kolor do uzgodnienia

4 szt. 

Razem wartość netto za całość zadania

Podatek VAT za całość zadania

Razem wartość brutto za całość zadania

                                                                           Podpis……………………………..................


