
 

 

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji do 2 zamówień 
publicznych i udział w ich przeprowadzeniu  

Data publikacja 7.02.2022 roku 

na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50 tys. zł netto, zgodnie z Regulaminem Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej w sprawie procedur udzielania zamówień 
publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie 
stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na przygotowanie dokumentacji do zamówień 
publicznych i udział w przeprowadzeniu 2 postępowań na: 

1. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku kościoła parafialnego (w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”) obejmujących: 

a) Termomodernizację budynku kościoła: 

 Docieplenie dachu na powierzchni 934,85m2 wraz z wymianą pokrycia. Współczynnik 

przenikania ciepła przegrody w wyniku wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien 

wynieść min. 0,29W/(m2K). 

 Wykonanie docieplenia zewnętrznego stropu pomieszczeń pod schodami (schody główne) na 

powierzchni 39,08m2. Współczynnik przenikania ciepła przegrody w wyniku wykonanych prac 

termomodernizacyjnych powinien wynieść min. 0,15W/(m2K). 

 Wykonanie docieplenia zewnętrznego stropu pomieszczenia (ostatnia kondygnacja wieży 

kościoła) na powierzchni 30,13m2. Współczynnik przenikania ciepła przegrody w wyniku 

wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynieść min. 0,15W/(m2K). 

 Uszczelnienie drzwi zewnętrznych o powierzchni 12,48m2. Współczynnik przenikania ciepła dla 

drzwi powinien wynieść min. 3,0W/(m2K). 

 Wymiana okien na nowe o odpowiednich współczynnikach przenikania ciepła zgodnych  

z obowiązującymi przepisami o powierzchni 9,36m2. Współczynnik przenikania ciepła dla 

nowych okien powinien wynieść min. 0,09W/(m2K). 

 Docieplenie ściany wewnętrznej pomiędzy nawą główną kościoła a pomieszczeniami zakrystii i 

wieży wełną mineralną gr. min. 5cm, na powierzchni 917,55m2. Współczynnik przenikania 

ciepła przegrody w wyniku wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynieść min. 

0,614W/(m2K). 

 Docieplenie stropu wewnętrznego pomiędzy salami katechetycznymi i nawą kościoła na 

powierzchni 323,73m2. Współczynnik przenikania ciepła przegrody w wyniku wykonanych prac 

termomodernizacyjnych powinien wynieść min. 0,427W/(m2K). 

 Sporządzenie dokumentacji technicznej i uzyskanie prawomocnych pozwoleń (jeżeli jest 

wymagane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane). 

b) Termomodernizację budynku plebanii: 

 Docieplenie ściany zewnętrznej, na powierzchni 409,17m2. Współczynnik przenikania ciepła 

przegrody w wyniku wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynieść min. 

0,22W/(m2K). 

 Docieplenie stropu zewnętrznego na powierzchni 110,09m2, wykonanie niezbędnych prac 

remontowych zapewniających szczelność warstwy izolacyjnej. Współczynnik przenikania ciepła 

przegrody w wyniku wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynieść min. 

0,15W/(m2K). 

 Wymiana grzejników dotychczas niewymienionych oraz instalacja brakujących termozaworów  

 Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 

produkującej prąd na potrzeby pompy ciepła o mocy 0,01MW, przy sprawności 300%. 



 Sporządzenie dokumentacji technicznej i uzyskanie prawomocnych pozwoleń (jeżeli jest 

wymagane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane). 

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji budynku plebanii przez przyrodnika, 

w ramach projektu pn.: „Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli 
Ślemieńskiej – modernizacja systemu grzewczego”.   

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej 
ul. Krakowska 144 
34-331 Świnna  
telefon: +48 33 863 82 00,  608 658 478,  
e-mail: kolebuk@poczta.onet.pl 

Adres strony internetowej: http://pewelslemienska.michalici.pl/, 
NIP: 5532103476 
Regon: 072261115 

Termin wykonania zamówienia: 

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej – 14 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Udział w przeprowadzaniu postępowań – do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 

/Usługodawcą. 

Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać do dnia 15.02.2022r. do godziny 12:00,  

 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria w budynku plebanii), lub przesłać na 
adres: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej, ul. 
Krakowska 144, 34-331 Świnna  

 w formie elektronicznej na adres e-mail: kolebuk@poczta.onet.pl 
2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, 

zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz ich 
nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być 
zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany w pkt. IX.1 zapytania ofertowego oraz 
posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na przygotowanie dokumentacji do 2 zamówień 
publicznych i udział w przeprowadzeniu postępowań w ramach projektu pn.: „Efektywne 
energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej – modernizacja 
systemu grzewczego””.  Nie otwierać przed dniem 15.02.2022r. przed godz. 1200”. Zaleca się, by 
koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem Usługodawcy. 

3. Ofertę w formie elektronicznej, w przypadku jej wysłania na adres mailowy 
kolebuk@poczta.onet.pl należy oznaczyć w tytule: „Oferta na przygotowanie dokumentacji do 2 
zamówień publicznych i udział w przeprowadzeniu postępowań w ramach projektu pn.: 
„Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej – 
modernizacja systemu grzewczego””.  Nie otwierać przed dniem 15.02.2022r. przed godz. 1200”.  

 

Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami/Usługodawcami: 

Ks. Andrzej Kolebuk - st. służbowe: Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej 
Polski w Pewli Ślemieńskiej 
ul. Krakowska 144 
34-331 Świnna  
telefon: +48 33 863 82 00,  608 658 478,  
e-mail: kolebuk@poczta.onet.pl 

 
Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe (plik) 
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami (plik)  
3. Specyfikacja usług i wycena (plik) 
4. Wzór umowy (plik) 

 

 


