
                                                                         

 

 

Redło, dnia15.05.2018r. 

 

Zapytanie ofertowe 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro                                                                   

a przekraczające kwotę 20.000zł netto 

 

Nazwa zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Redle 

Adres  Redło 19, 78-325 Redło 

NIP: 672-17-13-006, 

REGON: 330269940., 

 
 

zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. 

„Remont części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgach” 

 

 

 

 

 

Redło, 15.05. 2018 r. 

 

 

 

 



                                                                         

 

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  Remont części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w 
Łęgach, której celem jest:  

1) roboty rozbiórkowe - zgodnie z załącznikiem nr 2 - kosztorys 
2) roboty pokrywcze - zgodnie z załącznikiem nr 2 - kosztorys 

 
Wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z   załącznikiem do zapytania ofertowego. 
 

III. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:  

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryteria 

oceny ofert:  

CENA  – 100 % 

        

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 pkt.  

IV.  Termin oraz sposób złożenia oferty: 

1. Oferty należy złożyć w terminie do 29.05.2018 r. do godz. 12:00, w Redło 19, 78-325 Redło 

 
 2. Miejsce, termin złożenia oferty: 

� Ofertę należy złożyć pocztą do dnia 29.05.2018r..r.  do godz. 12:00 na adres Redło 19, 
78-325 Redło 
 

3. Osoba uprawniona do kontaktu: 
 

Ks. Rajmund Tessmer 602 579 794 
 

 
V. Termin związania ofertą 

30  dni od upływu terminu składania ofert. 
 



                                                                         

VI.  Przesłanki odrzucenia oferty: 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 
2) zostały złożone przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postepowaniu w sprawie wyboru przez 
beneficjanta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- 
finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym, 

3) zostały złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym 
 

VII.  Określenie warunków zmian umowy  
1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy 

przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień treści umowy 
w stosunku do treści oferty, Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w 
sprawie zamówienia na następujących warunkach: 

a) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn od 
wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia; w takim przypadku termin może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz o czas 
trwania ich następstw; 

b) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas 
trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich 
następstw; 

c) zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez 
którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne 
wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: 
- charakterze od nich niezależnym, 
- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 
- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, 
- której nie można przypisać Zamawiającemu lub Wykonawcy. 

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać 
przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. 



                                                                         

 

VII. Informacje o formalno ściach:  

1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie 
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz 
danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania 
ofertowego bez podania przyczyn. 

VIII.  Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  

1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu). 
 

 
 
 

 
Ks. Rajmund Tessmer – proboszcz parafii  

 


