
 

 

 

Gliwice, dnia 07 czerwca 2022 r.  
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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. (dalej: 

Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie prac malarskich 

konstrukcji stalowej. 

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.  

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac malarskich konstrukcji stalowej, 

w tym czyszczenie ręczne (brak możliwości piaskowania), zabezpieczenie przed 

korozją i malowanie farbami zewnętrznymi przeznaczonymi do konstrukcji stalowej. 

Cena powinna uwzględniać wszelkie niezbędne prace, materiały wraz z dostawą oraz 

rusztowanie lub podnośnik. 

Wymagany okres gwarancji: min. 5 lat. 

UWAGA! Na schemacie rzutu i przekroju budynku nr 2 stanowiącym załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego podano orientacyjną powierzchnię m2 konstrukcji stalowej. 

Za prawidłowe obliczenie wielkości robocizny, materiałów, sprzętu i innych 

odpowiada Oferent. 

Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym w formie dokumentowej (np. pisemnie, e-mailowo) – 

do terminu składania ofert. 

Miejsce realizacji: Budynek nr 2 na Nowych Gliwicach,  

ul. Bojkowska 35 

44-100 Gliwice. 

Termin realizacji: nie później niż do 30 listopada 2022 r. 

Termin i sposób złożenia oferty: Prosimy o dostarczenie uzupełnionego 

formularza ofertowego do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 12:00 pocztą 

elektroniczną na adres: gapr@gapr.pl (podpisana przez osobę uprawnioną 

do reprezentowania oferenta i zeskanowana oferta),  osobiście lub pocztą tradycyjną 

na adres Zamawiającego:  

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 

ul. W. Pola 16 

44-100 Gliwice 

Informacje dodatkowe: 

1. Oferty oceniane będą pod względem najniższej ceny brutto wskazanej 

w złożonej ofercie.  

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 

koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.  
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4. Oferty złożone po terminie, niekompletne, częściowe lub wariantowe nie będą 

rozpatrywane. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez 

podania przyczyny.  

Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować w formie 

pisemnej na adres: gapr@gapr.pl przed upływem terminu składania ofert.  

Informacji na temat zapytania udziela: Agnieszka Szewczyk  

Dane kontaktowe: tel. (32) 33 93 145, tel. kom. 600 462 758, e-mail: gapr@gapr.pl. 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Bogdan Traczyk 

Prezes Zarządu 

 

 

Załącznik nr 1 – Schemat rzutu i przekroju budynku nr 2, 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 
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