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    Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej 30000 euro 

 

Miejscowość, dnia 28.04.2015r. 

 

Zamawiający:  

                        Miejska Biblioteka Publiczna  

                         im. Zofii Nałkowskiej  

adres siedziby:  ul. Jana  Kilińskiego 2 

                          06-300 Przasnysz 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej  

w Przasnyszu prowadzi uproszczone postępowanie w formie rozeznania cenowego dla zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w sprawie wyboru dostawcy na wykonanie 

pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
 

1. Przedmiot zamówienia:  

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku, w którym mieści się Filia nr 1 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu – ul. Orlika 27A, Przasnysz 

CPV – nazwa/ kod ze wspólnego Słownika Zamówień 

45.00.00.00-7  

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy 

budynku, w którym mieści się Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Pochylnia 

będzie wykonana z elementów stalowych posadowionych na słupkach stalowych przykręconych do 

betonowych stóp w miejscach, gdzie nawierzchnia nie jest utwardzona. Szerokość płaszczyzny ruchu 

120 cm, krawężniki o wysokości 7 cm. Powierzchnia spocznika na załamaniu pochylni 150x150cm. 

Pochylnia wyposażona w obustronne poręcze umieszczone na wysokości 75 cm i 90 cm od 

płaszczyzny ruchu. Odstęp między poręczami – 100 i 110 cm. Płaszczyzna ruchu wykonana z 

elementów kratowych stalowych umieszczonych w ramach z kątownika 35x35mm. Elementy kratowe 

o wymiarach 120x100cm i 50x100 cm. Elementy stalowe pochylni – ocynkowane lub malowane farbą 

antykorozyjną 
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    Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 

    Termin realizacji zamówienia:  do 31.05.2015r. 

 

Ocena złożonych ofert będzie dokonana w oparciu o kryterium: najniższa cena. 

       Forma wynagrodzenia - ryczałtowe 

W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszam do złożenia oferty 

cenowej w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty z dołączonym 

wypełnionym formularzem kosztorysu ofertowego w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z 

dopiskiem „Rozpoznanie cenowe na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych”  

w terminie do dnia 05.05.2015r. do godz. 12.00 

Miejsce złożenia oferty: 

Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Przasnyszu  

ul. Jana Kilińskiego 2 

06-300 Przasnysz  
 

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2015r. o godz. 15.00  w siedzibie Zamawiającego. 

 

    W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę o kontakt z Małgorzata Sobiesiak 

pod numerem telefonu tel. 297564953 lub za pomocą poczty elektronicznej: 

mbp.przasnysz@gmail.com 

            

        Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

                                                                                                                                                   w Przasnyszu 

 

 

                                                                                                                                         /-/ Małgorzata Sobiesiak 

 

                                                                                                                                          

    Załączniki:  

1. Formularz ofertowy  

2. Kosztorys ofertowy 

3. Projekt umowy  

4. Projekt budowlany: 

4.1. rzut pochylni 

4.2. widok boczny pochylni 

4.3. widok pochylni front 

  


