
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

na wykonanie remontu dachu Stacji Uzdatniania Wody w Kruczu. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu 

Siedziba: ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz 

REGON:301954643 

NIP: 763 21 24 059 

Strona internetowa: gzk-lubasz.pl 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie 

zaproszenia do składania ofert. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (zwana dalej SIWZ) oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem 

sprawy: GZK.           .       .2018 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu Stacji Uzdatniania Wody w 

Kruczu. 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

- rozebranie rynien i rur spustowych na długości 16 m, 

- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, 

na powierzchni 12,025 m2, 

- rozebranie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy na dachu betonowym na 

powierzchni 83,20 m2, 

- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej o grubości 

min. 0,50 mm, na powierzchni `12,025 m2, 

- wykonanie i montaż rynien 150 z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min.                          

0,5 mm, 

- wykonanie i montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 

0,5 mm, na długości 3 m, 

- krycie dachu papą asfaltową modyfikowaną elastomerami SBS wierzchniego krycia 

na osnowie z welonu szklanego na podłożu betonowym, z zagruntowaniem podłoża 

lepikiem. Do realizacji zamówienia przyjąć należy wykonanie dwóch warstw papy na 

osnowie z welonu szklanego (w-wa izolacyjna oraz warstwa z papy wierzchniego 

krycia), 



- wywóz i utylizację powstałych przy remoncie dachu odpadów. 

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu 

Formularz oferty – wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

Kosztorys ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 

Zatwierdzony projekt umowy – stanowiący złącznik nr 3 do SIWZ. 

V. Termin składania ofert. 

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w 

Lubaszu do dnia 20 kwietnia 2018 r. w formie papierowej. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres: 

biuro@gzk-lubasz.pl. W przypadku wyboru oferty złożonej elektronicznie Oferent 

zobowiązany będzie dostarczyć dokumenty składające się na ofertę w wersji papierowej.  

 

 

 

 

 

 PREZES ZARZĄDU 

Krzysztof Tomczyk 
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