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Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  
tel. 17 773 05 90 
 

Mielec, dnia 12.09.2019r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadaszenia przy budynku komunalnym 

OSP Rzędzianowice - powtórzone 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaszenia przy budynku komunalnym OSP 

Rzędzianowice II w zakresie: 
 
Konstrukcja szkieletowa stalowa: 
Dane techniczne 
- długość 15,00 m 
- szerokość 5,50 m 
- powierzchnia zabudowy 82,5,00 m2 
- słupki rura kwadratowa 100x100x4 spawane do marek stalowych zatopionych w wieńcu i posadowiona 
na stopach betonowych 
- belki górne - rura kwadratowa 100x100x4 
- elementy stalowe dachu - rury kwadratowe 80x40x4 
- łączniki kątowniki L60x40x5 
- łaty L 35x35x4w rozstawie co ok. 60 cm. 
- pokrycie dachu: blach trapezowa w kolorze pokrycia dachu istniejącego budynku 
 - pełne orynnowanie  
Konstrukcja przylegająca do istniejącego budynku  
Wszystkie elementy stalowe łączyć poprzez spawanie na całej długości przylegania, malowanie 2 x 
nawierzchniowo po uprzednim zabezpieczeniu farbą antykorozyjną. 
Wszystkie obróbki - blacha stalowa Powlekana, kolor jak pokrycia dachowego. 
Metoda realizacji w technologii tradycyjnej 
Przed dokonaniem wyceny należy dokonać wizji miejsca realizacji.  

 
Przykład rozwiązania 
 
2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.10.2019 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*: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełnia następujące  warunki: 
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- 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 18  września 

2019 r, do godz. 10.00 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Bieniek 
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 zadaszenia przy budynku komunalnym OSP Rzędzianowice II 
    

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w zapytaniu ofertowym. 

13. Załączniki:  
1) Wzór oferty 

 
 
 
 

Wójt Gminy Mielec  
  /-/ Józef Piątek 

 
 


