
Szczecinek, dnia 14 marca 2019 r. 

DOiK.262.21.2019.AL 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza do złożenia propozycji 

cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont i adaptację 

lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Wodociągowej 6 A w Szczecinku na potrzeby 

koniecznych prac remontowo-adaptacyjnych do zorganizowania ogrzewalni dla osób 

bezdomnych oraz zaplecza dla personelu pozostałych placówek dla bezdomnych, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk 

dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896)”.  

1) Dokumentacja winna obejmować: wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego 

(branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej), wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 

przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  

2) Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień 

i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na przebudowę.   

 

Oferta cenowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

ww. dokumentacji i uzgodnień. Przed złożeniem ofert należy dokonać wizji lokalnej 

w terminie uzgodnionym z pracownikiem Ośrodka. Termin wykonania dokumentacji 

projektowej oraz złożenia wniosku o pozwolenia na budowę - do dnia 15 maja 2019 r. 

Przy wyborze oferty będziemy kierować się najniższą ceną na cały zakres zamówienia. 

Szacowana wartość zakupu nie przekracza równowartości w złotych kwoty 

30.000 euro, w związku z powyższym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stosuje 

się w/w ustawy. 

 

Pisemną ofertę wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

i klauzulą informacyjną na potrzeby niniejszego postępowania należy złożyć 

w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 

pok. 41, w terminie do dnia 21 marca 2019 r., do godz. 8.00. Osobą uprawnioną do 

kontaktów z Oferentami oraz do ustalenia terminu wizji lokalnej jest Anna Lichowicz 

tel. 94 37-280-23. 

 

 

  
DYREKTOR 

                                                                                                     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   

                                                                                                                           w Szczecinku  

 

                                                                                                                      /-/  Marta Niewczas 

 


