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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie mycia i malowania elewacji 
budynku Urzędu Gminy w Marcinowicach przy ul. Tuwima 2. 

 

1. Zamawiający: 
Gmina Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice,  
tel. 513869669, email: gmina@marcinowice.pl 

 

 

2. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi z zakresu mycia i 

czyszczenia, pod ciśnieniem urządzeniem typu karcher, elewacji budynku Urzędu Gminy w 

Marcinowicach przy ul. Tuwima 2 w Marcinowicach oraz malowanie budynku. Budynek 

wysoki do 12 m, ocieplony styropianem z wyprawą kornik w systemie ATLAS.  
Docieplenie wykonane około 10 lat temu, elewacja zawiera elementy płytek elewacyjnych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje : 

 
• zabezpieczenie okien  

 
 

• zabezpieczenie opraw oświetleniowych, kamer  
 

• zabezpieczenie klimatyzatorów 
 

• oczyszczenie i umycie elewacji przed malowaniem – ok. 650 m
2 

  
• gruntowanie elewacji środkiem gruntującym – ok. 650m

2
  

 
• malowanie zewnętrznych ścian budynku – ok.  650 m

2 
 
 

3. Wszelkie materiały, środki czystości, farby oraz sprzęt potrzebny do wykonania usługi 
dostarcza Wykonawca.  
Wymogi materiałowe:  

• należy stosować środki czystości obojętnie chemicznie w stosunku do mytych 
powierzchni,  

• impregnat gruntujący przeznaczony do stosowania pod farby silikatowe zewnętrzne,   
• do malowania powierzchni ścian należy zastosować farbę sylikatową zewnętrzną o 

kolorystyce w odcieniach szarości zbliżonej do koloru według wzornika firmy kobe 
K-11720, Y51,12% 

 



 

4. Wymagania wykonania robót:  
Przy wykonywaniu prac czyszczących elewację należy stosować materiały i środki 

czystości nie powodujące uszkodzeń powierzchni czyszczonych natomiast przy 

wykonywaniu prac malarskich bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Do 

wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót 

poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 

materiałów.  
Wykonawcy wolno używać tylko zaleconych przez producenta farb- dodatków, 
rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. materiałów. Do mieszania należy używać 
czystych pojemników plastikowych lub metalowych.  
Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości, z jednorodną grubością warstw, 

kryciem i wyglądem, bez niedomalowań itp. wad. Powłoki powinny być nakładane ściśle 
wg instrukcji i zaleceń producenta stosowanych produktów. Grubość suchej powłoki 

powinna być zgodna z zaleceniami producenta farby.  

Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstwy nawierzchniowej. 

Wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, które wystąpią należy oczyścić i 

ponownie zagruntować i pozostawić do wyschnięcia. Wszelkie uszkodzenia tynków 

powinny być usunięte poprzez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 

powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń np. kurzu, 

rdzy, tłuszczu. Podłoże musi być czyste i suche oraz wolne od plam i rozkwitów. 

Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. 

Roboty prowadzone na wysokościach należy realizować zgodnie z wymogami przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby wykonujące czynności remontowe winny mieć 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.  
5. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 30 czerwca 2021 r.  
6. Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać wizji lokalnej budynku 
podlegającego myciu i malowaniu by zapoznać się z istniejącym stanem technicznym w 

celu właściwego przygotowania oferty. Możliwość dokonania wizji po uprzednim 
kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 513869669. Istnieje także możliwość wysłania 

zdjęć poglądowych elewacji budynku.  
7. Podana w formularzu ofertowym cena (załącznik nr 1) musi być wyrażona w polskich 
złotych z wyodrębnieniem podatku VAT, zawierać wszystkie koszty i składki związane z 
kompleksowym wykonaniem usługi.  
8. Przy wyborze oferty kryterium stanowi cena- 100 %. 

9. Miejsce wykonania usługi: ul. Tuwima 2- Marcinowice, 58-124 Marcinowice  
10. Gwarancja na wykonaną usługę- 24 miesiące. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zaproszenia oraz 
unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyn.  
12. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. Dysponują odpowiednim sprzętem technicznym do 

wykonania usługi oraz osobami do wykonania zamówienia.  
12.Miejsce i termin złożenia ofert:  
Ofertę ( zgodnie z wytycznymi pkt 15 zapytania) sporządzoną w języku polskim w formie 

pisemnej lub elektronicznej należy przekazać elektronicznie - na adres  : 

gmina@marcinowice.pl, pocztą tradycyjną na adres Tuwima 2, 58-124 Marcinowice lub 
złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta -Tuwima 2, 58-124 Marcinowice 

Zamawiającemu do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 13:00. Oferty złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 



 

13. Warunki płatności:  
Przelew na konto bankowe wykonawcy, na podstawie faktury VAT, termin płatności 30 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim 
wykonaniu usługi potwierdzonej przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 14.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Robert Sawicki, tel. 513869669, 

 e-mail : gmina@marcinowice.pl 
 

15.Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej : 

1. Wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1 do zapytania.  
2. Sposób realizacji zamówienia zawierający metodę /sposób czyszczenia oraz rodzaje farb 
użytych do malowania jak również atesty producenta, certyfikaty i karty katalogowe farb, 
które Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia. 


