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Zapytanie ofertowe 

 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  

o przedstawienie ceny na: Remont elewacji frontowej, wykonanie izolacji fundamentów na 

ścianie frontowej, montaż śniegołapów, wymianę rynien i rur spustowych. 

 

I. Zamawiający 

Muzeum Rzemiosła w Krośnie 

ul. Józefa Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno 

tel. 13 432 41 88 

NIP: 684-183-66-80, REGON:001395383 

 www.muzeumrzemiosła.pl 

e-mail: .krosno@muzeumrzemiosla.pl 

godziny urzędowania: od 07.30 do 15.30 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Remont elewacji frontowej, wykonanie izolacji fundamentów na 

ścianie frontowej, montaż śniegołapów, wymiana rynien i rur spustowych w budynku Muzeum 

Rzemiosła w Krośnie, zgodnie z FORMULARZEM OFERTY (Załącznik nr 1). 

 

1. Stan istniejący – opis techniczny: 

Frontowa elewacja budynku muzeum wykonana z cegły, tynków wapienno-cementowych oraz 

gzymsów z zaprawy piaskowo-cementowej jest bardzo zniszczona. Wielokrotne malowanie 

różnego rodzaju farbami doprowadziło do złuszczeń powierzchni. Rynny są poobrywane  

i dziurawe, woda z rynien zalewa ściany fundamentowe budynku, przez co w salach 

ekspozycyjnych powstaje wilgoć.  

 

2. Zakres robót przy frontowej elewacji budynku muzeum:   

 a. remont elewacji: 

- wyczyszczenie cegły i kamienia na elewacji budynku, 

- naprawa uszkodzonych gzymsów i detali architektonicznych, 

- odczyszczenie i uzupełnienie podbitki drewnianej, 

- modernizacja schodów wejściowych, 

- montaż nowej okładziny schodów wejściowych, 

- remont i odnowienie balustrad stalowych, 

- malowanie elewacji.  

 b. izolacja fundamentu: 

- ręczne odkopanie fundamentu, 

- wykonanie izolacji pionowej z iniekcją murów,  

- wykonanie drenażu opaskowego. 
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III. Termin realizacji zamówienia  

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

Pani Dyrektor dr inż. Marta Rymar lub Pani Katarzyna Wanat-Prajsnar pod numerem   

tel. 13  432 41 88, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30-15.00. 

 

IV. Warunki dotyczące zamówienia 

1. Formularz oferty – wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1). 

2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.  

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Rzemiosła  

w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno lub przesłać e-mailem na adres: 

krosno@muzeumrzemiosla.pl 

 

VI. Kryterium wyboru oferty  

Oferta z najniższą łączną ceną brutto złożona przez Wykonawcę zostanie wybrana jako oferta 

najkorzystniejsza. 

 

Zaproponowaną cenę brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cenę za całość wykonania przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty  

– wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania 

ofertowego. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie. 

 

VII. Pozostałe informacje 

Planowany termin wykonania zamówienia od dnia 01.10.2021 roku najpóźniej do dnia 

10.11.2021 roku.  

      Prace powinny być prowadzone po w godzinach ustalonych z Zamawiającym w dni robocze lub 

w sobotę lub inny dzień wolny od pracy. 

 

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie 

rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

Rachunek/faktura będzie płatana przelewem w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek podany na rachunku/fakturze. 

 

Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu zamówienia całościowo lub częściowo na 

podstawie rachunku/faktury.  

 

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi telefonicznie, faksem lub e-mailem wszystkich, którzy 

złożyli ofertę. 

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano. 
 

 


