
STAROSTA   SUSKI                                                                                              Sucha  Beskidzka,  28 maj  2018 r. 
 WG-II.3032.12.2018 
 

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: 
 

Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa zamierza zlecić: 
1. wykonanie rozbiórki istniejącego budynku magazynowo – produkcyjnego, położonego w Lachowicach              

( os. Mączne ), gm. Stryszawa, stanowiącego własność Skarbu Państwa, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 
232/2 objętej księgą wieczystą nr KR1B/00018889/5, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych SR w 
Suchej Beskidzkiej oraz na dz. ewid. nr 231, w stosunku do którego został wydany przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej nakaz rozbiórki wraz z uprzątnięciem terenu. 
Budynek wybudowany przez poprzedniego właściciela bez wymaganego pozwolenia na budowę jest po 
częściowym pożarze, opuszczony i zawilgocony. Ściany rozpadające się rozmrożone, układ nadproży 
pomieszczeń zdewastowany, posadzki załamane. Całość położona jest na cieku wodnym przekrytym płytą 
betonową rozpadającą się, grozi zawaleniem. Budynek cechuje się złym stanem technicznym, wszystkie jego 
elementy są skorodowane, rozmrożone, elementy drewniane zawilgocone i miejscowo przegniłe. Drzwi i bramy 
drewniane są z wyłamanymi skrzydłami. Bramy stalowe skorodowane.  

 

II. Obowiązki Wykonawcy. 
 

1. Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej „terenu robót”. 
2. Roboty należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy. 
3. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP.  
4. Termin przystąpienia do robót należy uzgodnić z zarządcą drogi, do której budynek przylega. 
5. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. Wywiezienie zdegradowanego materiału należy do Wykonawcy. 
7. Powstały po rozbiórce wykop należy zasypać gruntem. 
8. Teren należy oczyścić z resztek materiału, wyrównać i splantować. 
 

III. Planowany termin wykonania:  
 

Uzgodniony z wykonawcą:  do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

IV. Kryterium oceny oferty: 
 

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

V. Termin składania ofert: 
 

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy                                 
ul. Kościelnej nr 5b na Dzienniku Podawczym ( parter ) do dnia: 13 czerwca 2018 r. włącznie. 
Oferty, które wpłyną do urzędu po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. 
Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa 
do Wydziału Geodezji – „Wykonanie rozbiórki budynku magazynowo – produkcyjnego w Lachowicach”. 
 

VI. 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; 
4. zastrzega się możliwość unieważnienia zapytania w przypadku przekroczenia kwoty jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 
5. Dopuszcza się niezawarcie umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie 

takiej umowy nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego. 
 

VII.  Do oferty należy dołączyć: 
 

1. Oświadczenie o dysponowaniu osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno – budowlanym. 
 

   Z  poważaniem    

            
              STAROSTA  SUSKI 
 
                mgr Józef Bałos 


