Pacyna, 03.08.2020 r.
Gmina Pacyna
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna
ZPPG.273. 3 .2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustaw Prawo zamówień publicznych
1. Zamawiający:
Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna
Zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
Zakup i dostawę materiałów budowlanych dla realizacji zadania „Remont kuchni , łazienki,
pomieszczenia socjalnego oraz rynien budynku strażnicy OSP Janówek”
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów budowlanych niezbędnych do
remontu kuchni, łazienki , pomieszczenia socjalnego oraz rynien budynku strażnicy OSP
Janówek
1. Rynna dach. PCV125 grafit/4mb- 7 szt.
2. RN Hak PCV 125 grafit - 50 szt.
3.RN wylot/lej spust PCV 125/100 grafit -4 szt.
4. RN zaślepka rynny prawa grafit-2 szt.
5.RN zaślepka rynny lewa grafit-2 szt.
6.RN kolano PCV100/67 grafit-8 szt.
7.Kolanko PCV 100/67 grafit (wylewka )-4 szt.
8.RN rura spustowa PCV 100 grafit/4mb- 4 szt.
9.RN obejma rury PCV 100/x8x200 grafit( długość kołka 20 cm)-10 szt.
10.Blacha płaska –siwa ciemna -5 arkuszy.
11.Wkręty do blachy farmer 4,8x 35 -250 sztuk (szare ciemne )
12.Farba emulsyjna wewnętrzna odporna na szorowanie – zmywalna 30 litrów (kolor do
uzgodnienia )
13.Sufit podwieszany kasetonowy typu -amstrong kompletny na powierzchnię sali o wym.
9x10,4m wysokość podwieszenia około 1,3 m
14.Sufit podwieszany kasetonowy typu-amstrong kompletny na powierzchnię sufitu o wym.
2,6x3m wysokość podwieszenia około 0,5 m
15.Sufit podwieszany kasetonowy typu-amstrong kompletny na powierzchnię sufitu o wym.
2,6x4,2 m wysokość podwieszenia około 0,5 m

16.Sufit podwieszany kasetonowy typu amstrong kompletny na powierzchnię sufitu o wym.
2,6x4,2 m wysokość podwieszenia około 0,5 m
17.Wełna mineralna do ocieplenia grubość 15 cm powierzchnia o wym. 9x 10,4 m
18.Wełna mineralna do ocieplenia grubość 15 cm. Pow.2,6x3 m
19.Wełna mineralna do ocieplenia grubość 15 cm. Pow.2,6x4,2 m
20. Pustak -Suporex 120x240x590 -300 szt.
21. Zaprawa cienkowarstwowa Kleib C 14 szara 25kg-15 szt.
22. Cement -1500 kg
23. Beton posadzkowy z dostawą (gruszka+ pompa) 5 m³
24. Drut zbrojeniowy żebrowany Ø12– długość 12 m -6 szt.
25. Drut zbrojeniowy gładki Ø 6– długość 6m 15 szt.
26. Gładź gipsowa CEKOL C45 – 5 szt.
27. Zaprawa szpachlowa do spoinowani płyt karton-gips CEKOL C40 worki 16 kg -6 szt.
28. Siatka do spoinowania płyt karton-gips -100mmx20 mm - 5 szt.
29. Klej do płytek KLEIB C10 -20 szt.
30. Płyta karton gips ( zielona) 1,2x2,6 - 60 szt.
31.Klej do mocowania płyt kartonowo gipsowych do tynków - 5 worków.
32.Fuga Atlas - ciemny brąz 5 kg. - 4 szt.
33.Pianka montażowa- pistoletowa -10 szt.
34.Drzwi łazienkowe+ futryna 80 cm -1. szt. (kolor biały)
35.Drzwi pełne + futryna 100 cm -2szt.(kolor biały)
36.Drzwi pełne+ futryna (zewnętrzne metalowe) 80 cm -1szt. (do pomieszczenia gospodarczego
kolor siwy ciemny)
37.Płytka ścienna – 75 m² (rozmiar płytek oraz wzór i kolor do uzgodnienia)
38.Płytka podłogowa (gres) -25 m² (rozmiar płytek oraz wzór i kolor do uzgodnienia)
39.Farba do malowania metalu kolor siwy ciemny- 5 litrów
40.Kolano z wieszakiem wavin-7 szt.
41.Kolano Ø 16 wavin kont 90 stopni -12 szt. ( kształtki zaciskowe )
42.Dwuzłączka pex wavin Ø 16 - 6 szt. ( kształtki zaciskowe )
43.Złączka pex wavin 16x1/2 gz -6 szt. ( kształtki zaciskowe )
44.Złączka pex wavin 16x1/2 gw -6 szt. ( kształtki zaciskowe )
45.Złączka pex wavin 16x3/4 gz -6 szt. ( kształtki zaciskowe )
46.Złączka pex wavin 16x3/4 gw -6 szt. ( kształtki zaciskowe )
47.Rura pex Ø 16 wavin 60 mb.
48.Peszel osłona do rur Ø 18 60 mb
49.Konsola wodomierza 3/4 -1 szt.
50.Wodomierz ¾-1 szt.
51.Przepływowy ogrzewacz wody o mocy 5/5 kw -1 szt.
52.Zestaw łazienkowy Cersanit komplet szafka + umywalka oraz syfon i bateria -1 szt.
53.WC kompakt Cersanit wraz z deską twardą -1 szt.
54.Rury kanalizacyjne wavin Ø 160 długość 2 m- 4 szt.
1 m -3 szt.
55.Rury kanalizacyjne wavin Ø 110 długość 2 m- 4 szt.
1 m -3 szt.
56.Rury kanalizacyjne wavin Ø 50 długość 1 m- 3 szt.
0,5 m - 4 szt.
0,3 m - 5 szt.
0,25 m-5 szt.

57.Kolana kanalizacyjne wavin każdego rodzaju i kąta po 5 szt. od Ø 50 do Ø 160
58.Zaworek do WC -1szt.
59.Belka rozdzielacza 3 sekcje -1szt.
60.Belka rozdzielacza 6 sekcji -1 szt.
61.Zaworki mini do rozdzielacza 9 szt.
62.Szafka do rozdzielacza podtynkowa z mocowaniami ( na dwie belki rozdzielacza) -1 szt.
63.Redukcja ocynk z 1x3/4 cala – 2 szt.
64.Uchwyty do mocowania rur z gumą Ø 18-22 pojedynczy -15 szt.
65.Zawór 3/4 z dźwignią -2 szt.
3. Termin realizacji zamówienia:
Zadanie należy wykonać w terminie od podpisania umowy do 30 sierpnia 2020 r.
4. Okres gwarancji:
Nie dotyczy
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00 listownie
lub osobiście w formie papierowej na adres Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7,
09-541 Pacyna .
6. Osoba wyznaczona do kontaktu:
Anna Marcinkowska: email: zamówienia.promocja@pacyna.mazowsze.pl tel: 24 2858080.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, powinna być umieszczona w zamkniętej oznakowanej kopercie w sposób
następujący :

Nazwa wykonawcy i jego adres

Zamawiający
Gminy Pacyna

Oferta na zakup i dostarczenie materiałów budowlanych na zadanie

„Remont kuchni , łazienki, pomieszczenia socjalnego oraz rynien budynku strażnicy OSP
Janówek”

Oferta powinna być
- opatrzona pieczątką
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę
- posiadać oferowana cenę
8. Termin i miejsce otwarcia ofert:
11 sierpnia 2020 r. r., godz. 13:00 – Sala posiedzeń Urzędu Gminy w Pacynie.
9.Sposob zapłaty
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po przedstawieniu prawidłowo wystawnej
faktury/rachunku po zrealizowaniu zadania.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wykonawcą w celu uzupełnienia
lub doprecyzowania oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny, a
także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.

Wójt Gminy Pacyna
(-) Krzysztof Woźniak

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Projekt umowy (załącznik nr 2).

