
                                                     Nowy Łupków, 06.08.2018 r.

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie

tel. + 48 693346912 

 

Konkurs ofertowy

 

I. ZAMAWIAJĄCY     

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie, Nowy Łupków
21, 38-543 Komańcza, tel. + 48 693346912.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  termomodernizacji  budynku  plebanii  Parafii
pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie polegające na:

1) modernizacji przegrody strop wewnętrzny poprzez ocieplenie metodą bezspoinową
styropianem  EPS 80-036 FASADA  gr.  13 cm o współczynniku oporności  cieplnej
λ=0,036 W/(m•K), 

2) modernizacji przegrody strop strych poprzez ocieplenie wełną mineralną FASROCK
gr. 15 cm o współczynniku oporności cieplnej λ=0,039 W/(m•K),

3) modernizacji przegrody drzwi zewnętrzne:

-  poprzez  wymianę  drzwi  zewnętrznych  celem  uzyskania  współczynnika
przewodzenia ciepła U=1,3 W/(m2K) przegrody, pow. 2,69 m2 (1 szt.)

- poprzez wymianę drzwi zewnętrznych (w tym drzwi do piwnicy) celem uzyskania
współczynnika przewodzenia ciepła U=1,3 W/(m2K), pow. 3,95 m2 (2 szt.)

4) modernizacji przegrody ściana zewnętrzna poprzez ocieplenie metodą bezspoinową
styropianem EPS 70-040 FASADA gr.  16 cm o współczynniku oporności cieplnej
λ=0,040 W/(m•K) z wykończeniem metodą lekką-mokrą tynkiem cienkowarstwowym
oraz:

- montaż parapetów zewnętrznych (32,5 m2),

- wymiana okien piwnic (7,51 m2 – 10 szt.),

- ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia styropianem j.w. (108 m2) wraz 

z licowaniem i wykończeniem płytkami klinkierowymi cokołu budynku oraz płytkami
gresowymi schodów wejściowych,

5) modernizacji  systemu  grzewczego  poprzez  zamontowanie  zaworów  z  głowicami
termostatycznymi (11 szt.)

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.



III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin rozpoczęcia: 01.09.2018 r.. 

Termin zakończenia: 31.07.2019 r..

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu, który stanowi załącznik nr 1. 

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3
oraz zaparafowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2.  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera do dnia 24 sierpnia
2018 r., do godz. 10.00. Ważny jest termin wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data
wysłania oferty. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

VI. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena - 100% 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Ocena  ofert  zostanie  dokonana  w  dniu  24  sierpnia  2018  r.,  a  wyniki  wyboru
najkorzystniejszej  oferty  zostaną  ogłoszone  przez  Zamawiającego  poprzez
umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.nowylupkow.przemyska.pl. 

2. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.  

3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia 24 sierpnia 2018
r. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Ks. Jacek Wajda pod numerem telefonu + 48 693346912. 

IX. ZAŁĄCZNIKI  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

http://www.nowylupkow.przemyska.pl/


2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy 

3. Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy

 


