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Nowe Miasto nad Wartą, dnia 26.10.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą zaprasza do złożenia oferty
cenowej na realizację zamówienia:
„Odnowienie ścian i sufitów w korytarzach i toaletach wraz z remontem zaplecza
sanitarno-magazynowego.”
Szczegółowy zakres robót:
1. Malowanie ścian i sufitów korytarzy i toalet o powierzchni ok. 220m2, nie będzie
wymagane całościowe gipsowanie, tylko wyprawki i uzupełnienia.
2. Remont zaplecza sanitarno-magazynowego polegać będzie na położeniu płytek
podłogowych w ilości 40 m2, płytek ściennych w ilości 9m2, wymianie 4 szt. drzwi z
ościeżnicami w tym o szer. 80cm 3 szt. i 90cm 1 szt. oraz wymalowanie ścian i
sufitów o powierzchni ok. 150m2. Ściany będą wymagać uzupełnień i wyprawek
oraz usunąć trzeba będzie stare płytki ze ścian o powierzchni 11m2 i podłogi 4 m2.
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Poznańska 8a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Termin wykonania zamówienia: do dnia 17.12.2021 r.
Cena ofertowa:
1. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w niniejszym zapytaniu, czyli materiał i robociznę oraz wywiezienie
odpadów i gruzu po pracach remontowych.
2. Kwoty należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.
Warunki płatności: na podstawie Faktury VAT wystawionej po odbiorze prac.
Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez
Wykonawcę cenę.
Inne informacje ważne dla Zamawiającego: Ofertę zawierającą żądane informacje
proszę złożyć do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 12.00 w biurze Gminnego Ośrodka
Kultury, ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej: biuro@goknowemiasto.pl
Po rozpatrzeniu ofert wybrany Wykonawca niezwłocznie zostanie poinformowany o
terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury
Maciej Kuderczak

