
 

 
Radziądz, 14.03.2019 r 

Data   
Jan Krzysztof Raftowicz 

Radziądz 85 

55 – 140 Żmigród 
                                 Dane identyfikacyjne zamawiającego  

 

 

 

 

 
         Nazwa i adres oferenta 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Wiata – Roboty ogólnobudowlane  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Budowa wiaty na maszyny rolnicze z wykorzystaniem dachu pod panele elektrowni fotowoltanicznej do 40 KW 
zakres rzeczowy: 
termin wykonania do 30 lipca 2019 r. 
według przedmiaru: 
d.1 KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3 (31,1*13,6)*1 m3 422,960 
RAZEM 422,960 
2 d.1 KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2 15*35 m2 
525,000 
RAZEM 525,000 
3 d.1 KNR 2-01 0206-01 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku 
samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km m3 (31,10*13,6)*1*1,5+0,4*364 m3 780,040 
RAZEM 780,040 
4 d.1 KNR 2-31 0103-01 analogia Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnej w gruncie kat. I-II m2 
31,1*2+12,4*2 m2 87,000 
RAZEM 87,000 
5 d.1 KNR 2-31 0114-01 analogia Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 50 
cm Krotność = 2,5 m2 (31,1*2+12,4*2) m2 87,000 
RAZEM 87,000 
6 d.1 KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł. gruntowym m3 (2*12,4+2*31,10)*0,1 m3 8,700 
RAZEM 8,700 
7 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane ( lawy 
fundamentowe ) kg (31*2+12,3*2)*(4*0,888)+((8*4)*2)*0,888+((8*2)*2)*1,578+((12*4)*2)*1,578 kg 566,419 
RAZEM 566,419 
8 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane ( strzemiona ) 
Kg ((13,5*2+31*2)*5)*(1,2*0,222) kg 118,548 
RAZEM 118,548 
9 d.1 KNR-W 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do  
betonu m3 (12,4*2+31,1*2)*(0,6*0,4) m3 20,880 
RAZEM 20,880 
10 d.1 KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - 
zbrojenie ściany fundamentowej kg ((30,24*2+2*12,76)*14)*0,888 kg 1 069,152 
RAZEM 1 069,152 
11 d.1 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu m2 (30,24*2+2*12,76)*0,5 m2 43,000 
RAZEM 43,000 
12 d.1 KNR 2-02 0602-03 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa m2 (12,4*2+31,1*2)*(0,6) m2 52,200 
RAZEM 52,200 
13 d.1 KNR 2-02 0602-04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa m2 poz.12 m2 52,200 
RAZEM 52,200 
14 d.1 KNR 2-02 0603-03 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa m2 12*(2*(0,5*2+0,4*2))+((30,24*2+2*12,76)*0,5)*2 m2 129,200 
RAZEM 129,200 
15 d.1 KNR 2-02 0603-04 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past 



emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa m2 poz.14 m2 129,200 
RAZEM 129,200 
16 d.1 KNR 2-01 0320-0402 analogia Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 
3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m m3 (31,1*2+12,4*2)*(1-0,5)-(0,24*(30,24*2+12,76*2)) m3 22,860 
RAZEM 22,860 
17 d.1 KNR 2-31 0103-01 analogia Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-II m2 29,76*12,76 m2 379,738 
RAZEM 379,738 
18 d.1 KNR 2-31 0114-05 0114-06 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20. cm m2 
29,76*12,76 m2 379,738 
RAZEM 379,738 
19 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - zbrojenie posadzki 
Kg 2*((29,76*12,76)*(10*0,617)) kg 4 685,962 
RAZEM 4 685,962 
20 d.1 KNR 2-02 0205-01 analogia Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 29,76*12,76*0,2 m3 75,948 
RAZEM 75,948 
21 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 
o śr. 12-14 mm kg (9*(4,5*4))*0,888+(2*(8*4,5))*1,578+(4*(12*4,5))*1,578+(4*(30,24+12,76*2))* 0,888+(8*(30,24+6))*1,578 
kg 1 253,873 
RAZEM 1 253,873 
22 d.1 KNR-W 2-02 0259-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 
o śr. do 7 mm kg ((9*4,5*5)*0,9+(2*4,5)*(2*1,3)+(4*4,5)*(2*1,7)+(5*(30,24+12,76*2))*0,9+(10* (30,24+5))*(2*1,6))*0,222 
kg 365,290 
RAZEM 365,290 
23 d.1 KNR 2-02 0208-05 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - 
z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpienie T1 m3 ((0,24*0,24)*4,1)*9 m3 2,125 
RAZEM 2,125 
24 d.1 KNR 2-02 0208-03 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - 
z zastosowaniem pompy do betonu - Słupy S2 i S3 m3 ((0,62*0,24)*4,1)*2+((1*0,24)*4,1)*4 m3 5,156 
RAZEM 5,156 
25 d.1 KNR 2-02 0210-06 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem 
pompy do betonu – wieńce m3 (0,24*0,24)*(30,24+2*12,74) m3 3,209 
RAZEM 3,209 
26 d.1 KNR 2-02 0210-04 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem 
pompy do betonu - Podciąg P1 m3 (0,50*0,24)*(30,24+6) m3 4,349  
RAZEM 4,349 
27 d.1 KNR 9-10 0153-01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm 
z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej m2 (30,24+2*12,76-8*0,24)*4,1-5*4 m2 200,744 
RAZEM 200,744 
28 d.1 KNR 2-02 0902-01 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie m2 (30,24+13,24*2+12,76*2+29,76)*4,1-5*4 m2 439,200 
RAZEM 439,200 
29 d.1 KNR AT-38 0405-01 Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi m2 (30,24+13,24*2)*4,1-5*4 m2 
212,552 
RAZEM 212,552 
30 d.1 Oferta nr 211/2017 Załącznik nr 1 Dachy z wiązarów deskowych o rozpiętości 13.5 m z tarcicy nasyconej kpl. 1 kpl. 1,000 
RAZEM 1,000 
31 d.1 KNR AT-09 0103-04 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m m2 (31,4*8,8)*2 m2 
552,640  
RAZEM 552,640 
32 d.1 KNR-W 2-02 0410-03 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej m2 557 m2 
557,000 
RAZEM 557,000 
33 d.1 KNR AT-09 0802-04 Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m2 
Pokrycie dachu m2 557 m2 557,000 
RAZEM 557,000 
34 d.1 KNR AT-09 0802-10 Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m 31,4 m 31,400 
RAZEM 31,400 
35 d.1 KNR-W 2-02 0522-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku m 2*31,4 m 62,800 
RAZEM 62,800 
36 d.1 KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i 



blachy z cynku m 4*4,5 m 18,000 
RAZEM 18,000 
dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie zleceniodawcy, po umówieniu tel.601 733 559, 71 38 56 026 
wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu i przedmiaru muszą zostać uzgodnione z autorem projektu i zleceniodawcą 
dodatkowe wyjaśnienia tel.601 733 559 

 

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium 

 

Waga 

1. cena brutto 90% 

2. długość okresu gwarancji 10 % 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

Oferta by mogła zostać poddana ocenie musi spełniać wszystkie warunki niniejszego zapytania. 

1. cena brutto oferty, znaczenie procentowe kryterium 90% 

Max ilość punktów – 90 pkt. 

dla rachunków uproszczonych cena podana, będzie traktowana jak cena netto dla faktury VAT, 

Zasady punktacji:       C = Cn/Cb*90 

gdzie: C – ilość punktów za cenę dla badanej oferty 

           Cn – wartość ceny dla oferty z najniższą ceną 

           Cb – wartość ceny dla badanej oferty 

2. długość okresy gwarancji, znaczenie procentowe kryterium 10% 

Max ilość punktów – 10 pkt. 

Zasady punktacji:       G = Gb/Gn*10 

gdzie: G – ilość punktów za gwarancję  dla badanej oferty 

           Gn – długość okresu gwarancji wyrażona w miesiącach, dla oferty z najdłuższą gwarancją 

           Gb – okres gwarancji wyrażony w miesiącach dla badanej oferty 

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną dla oferty zsumowane. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 

100 pkt. Uzyskane ilości pkt. zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku. 

Wybrana zostanie do realizacji oferta, która uzyska największą ilość punktów (C+G). 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej oferentów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną, gdy 

to nie rozstrzygnie oferenci Ci zostaną poproszeni o dodatkowe oferty z ceną niższą od wcześniej zaoferowanej. 

Termin składania ofert 

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do 29 03 2019r. 
 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

zamawiającym. 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione. 
 

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą e-mail w: Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród lub 

traft@wp.pl 
W przypadku wysłania pocztą tradycyjną, oferta by była rozpatrywana musi być dostarczona do siedziby zamawiającego do 25 marca 2019 r. 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres) 

- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia, 

- wartość oferty netto/brutto. 

- oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 

 

 

 

 

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej0 

 w załączeniu: 

wzorcowy formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa ................................................................................................................................. 

Siedziba ..............................................................................................................................  

Nr telefonu /faks/mail .............................................................................................................. 

NIP ..................................................................................................................................... 

Regon ................................................................................................................................. 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

 
Nazwa  Jan Krzysztof Raftowicz                                                     

Siedziba Radziądz 85, 55 – 140 Żmigród 

Nr telefonu /e-mail  tel. 601 733 559 (e-mail: traft@wp.pl) 

NIP        915 131 57 52 

   

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zobowiązujemy się wykonać 
przedmiot zamówienia:  

Wiata – Roboty ogólnobudowlane 

 Cena oferty wynosi: 
 

brutto .................................................................... zł 

(słownie : ............................................................................................................................. ) 

netto ....................................................................... zł 

(słownie : ............................................................................................................................ ) 

podatek VAT ................... % ................................ zł 
 
 

 

 

 

 

 
...........................................   .......................................................... 

miejscowość i data    podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 



 

Oświadczamy, że : 

1) znamy i akceptujmy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie; 

2) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia; 

6) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 20 czerwca 2019 r. 

7) udzielamy gwarancji na okres ...................................... m-cy. 

8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 25 dni licząc od dnia upływu terminu na 

złożenie oferty; 

9) Oświadczam, że nie1 jestem powiązany osobowo lub kapitałowo                                       z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.   

 

10) załączniki: ………………………………………………………….. 

                                                                           

 

 
 
 
 
 

...........................................   .......................................................... 

miejscowość i data    podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy 

 

 
 

                                                           
1   


