
 

Znak sprawy 56/2018/ZPM 
  
Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  
tel. 17 773 05 90 
 

Mielec, dnia 08.08.2018 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowego (pięcioletniego) przeglądu 

technicznego obiektów budowlanych Gminy Mielec 2018. 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
Okresową   (pięcioletnią ) kontrolę   stanu   technicznego   obiektów   budowlanych   Gminy Mielec 
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 
poz.1332), wraz z placami rekreacyjnymi, zabaw oraz  innych  elementów  i  instalacji  narażonych  
na  szkodliwe wpływy atmosferyczne  i  niszczące  działanie  czynników  występujących  podczas 
użytkowania obiektu  
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów (wg obowiązujących wzorów) w 2 
egzemplarzach, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów 
budynków. 

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.10.2018 r  
4. Okres gwarancji: n/d 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni  
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 
7. Warunki udziału w postępowaniu*:  
- posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, 
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy 
8. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie do 31 sierpnia 

2018 r., do godz. 10.00 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Ortyl 
11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania 

należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

,,Wykonanie okresowego (pięcioletniego) przeglądu technicznego obiektów budowlanych 
Gminy Mielec 2018.” 

Do oferty należy załączyć: 
- kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w 
opisie przedmiotu zamówienia, 
12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w zapytaniu ofertowym. 
13. Załączniki:  

1) Wykaz obiektów Zamawiającego  
2) Wzór oferty 

Wójt Gminy Mielec 

   /-/Józef Piątek 

 



 

Załącznik nr 1 Wykaz obiektów Zamawiającego 

 

 

1. Budynek komunalny w Goleszowie (OSP) 

2. Plac zabaw w Goleszowie  

3. Budynek komunalny w Książnicach (OSP) 

4. Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w Książnicach  

5. Budynek komunalny w Podleszanach (OSP) 

6. Budynek komunalny w Podleszanach (usługowo- handlowy) 

7. Budynek komunalny w Podleszanach (LKS) 

8. Budynek komunalny w Woli Mieleckiej (LKS) 

9. Budynek komunalny w Woli Mieleckiej (OSP) 

10. Budynek komunalny w Woli Mieleckiej (SOKiS, Ośrodek Zdrowia) 

11. Budynek Komunalny w Rzędzianowicach (OSP I) 

12. Budynek komunalny w Rzędzianowicach (OSP II) 

13. Budynek komunalny w Rzędzianowicach (Ośrodek Zdrowia, Biblioteka, Przedszkole) 

14. Budynek komunalny w Rzędzianowicach (LKS) 

15.Budynek komunalny w Złotnikach (OSP) 

16. Budynek komunalny w Złotnikach (LKS) 

17. Budynek komunalny w Chrząstowe (LKS) 

18. Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w Chrząstowie  

19. Budynek komunalny w Chorzelowie (LKS, OSP) 

20. Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w Chorzelowie 

21. Budynek komunalny w Woli Chorzelowskiej (OSP) 

22. Budynek komunalny w Trześni (usługowo –mieszkalny)  

23. Budynek komunalny w Trześni (OSP) 

24.Plac rekreacyjno-rehabilitacyjny w Trześni 

25. Budynek komunalny ul. Jadernych 7 

26. Budynek komunalny ul. Głowackiego 5 

27. Budynek komunalny w Rydzowie  

28. Budynek komunalny w Szydłowcu  

 

 

 

 

 

 

 

 


