
 
 
 

 
1 

 
Powiat Otwocki 
ul. Górna 13 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 788-15-34,35,37 wew.378 
www.powiat-otwocki.pl 
 
 

Otwock, dnia 11.03.2022 r. 
 
Sygnatura postępowania: S.AI.272.2.11.2022 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH 
 
 

Postępowanie prowadzone w procedurze otwartej na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 
Starosty Otwockiego z 19 stycznia 2021 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których 
wartość nie przekracza 130.000 zł netto 

 
 
1.  Zamawiający. 

 
Powiat Otwocki z siedzibą w Otwocku przy ul. Górnej 13, NIP 532-20-08-671 

 
2.  Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Remont kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
położonym w Wygodzie ozn. nr 3 w gm. Karczew 

 
3.  Termin wykonywania prac:   30 dni od daty podpisania umowy 

 
4.  Opis warunków udziału w postępowaniu: Złożenie propozycji cenowej. 
 
5.  Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami.  

 
W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących zlecenia należy kontaktować się: 

 
 w sprawach formalno-prawnych Wydział Administracyjny: 

Dyrektor Wydziału Iwona Wysocka   tel. 22 778 13 30 
 

 w sprawach projektowo – technicznych  
Inspektor Robót Budowlanych  Marek Frelek   tel. 602 614 793 
 

 
6. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 
6.1 Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 - w Kancelarii z dopiskiem na 

kopercie:  
Remont kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym 

w Wygodzie ozn. nr 3 w Gm. Karczew. 
 

6.2. Termin składania ofert upływa dnia  18.03.2022 r. o godz. 11:00. 
 
6.3. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia 18.03.2022 r. o godz. 11:30  w  siedzibie Zamawiającego w Starostwie 

Powiatowym w Otwocku – Wydział Administracyjny pok. 109 
 
6.4  Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.  

 
      6.5  Propozycje cenowe złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
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7. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

7.1. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który spełniając wymagania niniejszego zaproszenia 
zaoferuje najniższą cenę.  

 
7.2. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o terminie i miejscu podpisania 

zlecenia. 
 
8. Załączniki: 

- Propozycja cenowa  
- projekt umowy 
- przedmiar 

 
9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia złożonych  propozycji cenowych bez podania przyczyn. 
 
 
       
           ZATWIERDZAM  
      z up. Zarządu Powiatu 
      Krzysztof Szczegielniak 
      Przewodniczący zarządu  
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