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Zblewo, dnia 23.02.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie zaprasza do 
złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych przy zabytku nieruchomym – kościele pw. 
Św. Michała Archanioła usytuowanego w Zblewie na działce nr ewid. 492, obręb Zblewo, 
polegających na wykonaniu Przebudowy schodów i budowy podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w głównym wejściu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Michała 
Archanioła w Zblewie. 

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

1. Zamawiający:  
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie, ul. Kościelna 2a,  

83-210 Zblewo, NIP 592-126-84-96, tel. 58 588 4204 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku 
nieruchomym – kościele pw. św. Michała Archanioła usytuowanego w Zblewie 
polegających na wykonaniu Przebudowy schodów i budowy podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w głównym wejściu Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. 
Michała Archanioła w Zblewie, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową 
zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.13.136.2021 z dnia 21.09.2021 
r. Starosty Starogardzkiego oraz decyzją nr ZN.5142.1212.2021.JT z dnia 15.09.2021 r. 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w zakresie: 
- rozbiórka istniejących schodów betonowych wraz z podestem i podjazdem, 
- budowa nowych schodów i podestu, 
- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, 
- montaż wolnostojących balustrad z poręczami i pochwytu na przyporze, 
- wykonanie dojścia do pochylni w postaci nowego chodnika z płyt betonowych 

chodnikowych z nawierzchnią z kruszywa płukanego, o tych samych rozmiarach jak 
obecnie w chodniku istniejącym, 

- odtworzenie nawierzchni chodnika i opaski kamiennej w obrębie otoczenia 
związanego z pochylnią, 

- przełożenie kabla elektroenergetycznego zasilającego lampę iluminacyjną wraz z tą 
lampą – w związku z kolizją z realizowaną pochylnią.  

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie z:  

1) Projektem budowlanym autorstwa mgr inż. arch. Marii Krystyny Sikorskiej (uprawnienia 
nr 1397 do projektowania w specjalności architektonicznej, członek POIA nr ew. PO-0453) 
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i mgr inż. Łukasza Pruszaka (uprawnienia nr POM/0163/POOS/06 do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek POIIB, nr ew. POM/BO/0066/12)  

2) Decyzją Starosty Starogardzkiego - Pozwoleniem budowlanym AB.6740.13.136.2021 
z dnia 21.09.2021  

3) Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.1212.2021.JT 
z dnia 15.09.2021 r. 

Ze względu na konserwatorski charakter prac Wykonawca w ramach zamówienia 
zapewnia kierownika budowy posiadającego uprawnienia zgodnie z art. 37 c ustawy  
o ochronie zabytków oraz uprawnienia zgodnie z art. 37 a ustawy o ochronie zabytków  
Zamawiający zapewni inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 
architektonicznej  zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę – wynikających z art. 36 
ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
 

3. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia:  

do 20.06.2022 roku. 
 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu.  

̶ Kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania 
ofertowego  
 

5. Sposób przygotowania oferty:  
̶ Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
̶ Treść oferty musi odpowiadać treści Formularza ofertowego wg zał. nr 1  
̶ Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką, zaleca się aby wszystkie strony były ponumerowane i spięte w trwały 
sposób.  

̶ Oświadczenia lub dokumenty dołączone do oferty mają być w formie oryginałów.  
̶ Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę (właściciela) lub osobę uprawnioną 

do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz bądź przez pełnomocnika (wymagane 
pełnomocnictwo).  

̶ Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Wykonanie przebudowy 
schodów i budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w głównym wejściu 
Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie”. 
 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w biurze parafialnym parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Zblewie, ul. Kościelna 2a, 83-210 
Zblewo w godzinach pracy kancelarii (poniedziałek 1500 -1700, środa 1500 -1700, sobota  

1000 - 1200) do dnia 12.03.22 r. do godziny 12:00  

7. Opis sposobu obliczania ceny.  

Cena musi być podana w PLN, w wartościach brutto, cyfrowo i słownie w Formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.  
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8. Kryteria oceny ofert:  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

KRYTERIUM: CENA - 100 %  

9. Informacje dotyczące zapłaty:  

Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności do 21 dni.  

10. Osoby upoważnione do kontaktów:  

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest ks. prałat Zenon Górecki, nr tel. 
58-588-4204  

11. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zamówienia przed podpisaniem umowy 
lub jej ograniczenie do poszczególnych zadań określonych w opisie zamówienia.  

12. Wykonawca związany jest z ofertą przez okres 30 dni od jej złożenia. Wykonawca może 
wydłużyć termin związania z oferta na prośbę Zamawiającego.  

 

 

 

Załączniki nr:  

1. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

2. Decyzja Starosty Starogardzkiego 

3. Projekt budowlany  

4. Formularz ofertowy  

5. Projekt umowy  

6. Przedmiar robót – będący dokumentem pomocniczym (niewiążącym) 

 


