
        
        Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 10/2017 
        Kierownika MGOPS w Wieruszowie  

        z dnia 27.04.2017 r. 

        w sprawie wydatkowania środków publicznych 

        poprzez udzielanie zamówień publicznych, 

        których wartość nie przekracza wyrażonej    

                                                                                                                              w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej 

ul. Rynek 21 

98-400 Wieruszów 

 

 

Wieruszów, dnia 24 kwietnia 2018 r. 

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

 
  

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, Miejsko - 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 

cenowej wykonania zamówienia obejmującego roboty remontowo – budowlane w budynku 

biurowym MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek  21 obejmujące swym zakresem:  

 

Lp Zakres robót Obmiar 

1 
Malowanie pomieszczeń biurowych (ściany i sufity) farbami 

lateksowymi 
78,4+52,0 m

2 

2 
Gruntowanie ściany wewnętrznej środkiem grzybobójczym + 

gruntem podkładowym pod farby lateksowe 
7,0 m

2
 

3 
Pokrycie ściany tapetą z włókna szklanego w celu likwidacji 

pęknięć na tynku (przed malowaniem) 
13,6 m

2
 

4 
Oczyszczenie z rdzy oraz dwukrotne malowanie farbami 

ftalowymi balustrady balkonowej 
2x 6,0 mb 

5 
Uszczelnienie słupków balkonowych na II piętrze i konserwacja 

pokrycia balkonu z papy termozgrzewalnej 
1szt 

6 

Nałożenie tynku cienkowarstwowego silikonowego na „suficie” 

balkonu II piętra i malowanie farbą krzemianową „sufitu” 

balkonu I piętra 

4,5+4,5 m
2 

7 

Uzupełnienie tynku mineralnego na ścianie zewnętrznej przy 

rampie rozładunkowej banku żywności oraz malowanie ściany 

farbami krzemianowymi 

38,0 m
2
 

8 

Rozbiórka i ponowne ułożenie schodów z kostki betonowej oraz 

naprawa ściany oporowej przy rampie rozładunkowej banku 

żywności. Zakończenie ściany oporowej należy wykonać w 

sposób szczelny z krawężnika drogowego betonowego, 

powierzchnię czołową należy wykończyć tynkiem 

cienkowarstwowym silikonowym na siatce z włókna szklanego. 

1 szt 

 

 



Oprócz ceny prosimy również o podanie, załączenie: 

- - formularza ofertowego – stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (załącznik nr 4).  

 

Wymagane jest przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu robót. 

 

Ofertę zawierającą żądane informacje prosimy złożyć do dnia 07 maja 2018r. 
 

 Dopuszcza się złożenie oferty: 

 w formie pisemnej na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie 

                                                     ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów, 

                                                                             

 

 za pośrednictwem faksu 62 78 41 554, 

 

 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kadry@mgops.pl 

                                                                                   

 

Wymagany termin wykonania robót do dnia 31 maja 2018r 

 

Kryteria oceny: 

 cena 100% 

 

 W przypadku wybrania państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem, 

lub telefonicznie o terminie podpisania umowy. 

 

 

 

 

Kierownik MGOPS w Wieruszowie 

     Ewa Szandała 

mailto:mieszkaniowe@mgops.pl

