
Sucha Beskidzka, dnia 07 październik  2016 r. 
WG-II.3032.28.2016 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 
 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
 

   W związku z obowiązkiem nałożonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suchej 
Beskidzkiej, decyzją z dnia 17 sierpnia 2015 r. znak: PINB.7355.II.38.SU.2015.WW, Starosta Suski zamierza 
zlecić sporządzenie projektu budowlanego zamiennego, budynku mieszkalnego w zabudowie 
bliźniaczej, położonego w Suchej Beskidzkiej przy ul. 29 Stycznia Nr 32, na działce ewid. nr 10228/1 o pow. 
0,0262 ha, stanowiącej własność Gminy Sucha Beskidzka, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, 
uwzględniającego zmiany z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz ewentualne czynności 
lub roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z prawem. 
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KR1B/00069379/9, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.  

  Budynek mieszkalny dwupiętrowy, o pow. użytkowej 136,84 m
2
 i kubaturze: 536,58 m

3
, całkowicie 

podpiwniczony w zabudowie bliźniaczej. Zniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w stanie surowym 
otwartym, niezamieszkały. Ściany konstrukcyjne i działowe murowane z pustaków PGS oraz cegieł 
ceramicznych pełnych na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy monolityczne w postaci płyty żelbetowej, 
wykonane z betonu żwirowego. Prace budowlane wykonano do poziomu płyty stropowej nad pierwszym 

piętrem. Brak pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji, tynków. 
 

II. Planowany termin wykonania:  
 

Uzgodniony z projektantem: nie dłużej niż do 20 grudnia 2016 r.  
 

III. Kryterium oceny oferty: 
 

Kryterium wyboru oferenta:  
- 100 % - cena jednostkowa brutto; 
 

IV. Termin składania ofert: 
 

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy                                 
ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 21 października 2016 r. włącznie. 
Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta 
cenowa do Wydziału Geodezji – „Sporządzenie projektu budowlanego zamiennego, budynku 
mieszkalnego w Suchej Beskidzkiej, przy ul. 29 Stycznia ”. 
 

V. Równocześnie informujemy iż: 
1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych, 
2. z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której zostaną 

określone szczegółowe warunki zamówienia, 
3. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom e-mailem. 

 

VI.  Do oferty należy dołączyć: 
 

1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień budowlanych w zakresie projektowania. 
 
 
 

  Z  poważaniem 
            

          Z up. Starosty Suskiego 
 
           mgr inż. Rafała Hajdyła 
                     Naczelnik Wydziału Geodezji 
              Geodeta Powiatowy 
            

 


