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Zapytanie o cenę 

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. w Głogówku zwraca się z prośbą o nadesłanie 

ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką trzech budynków na 

terenie gospodarstwa zlokalizowanego we wsi RZEPCZE Gmina GŁOGÓWEK. 

Zadanie polega na dokonaniu rozbiórki kompleksów: 

I. Budynków stodół i budynku gospodarczego na działce 4/18 (do poziomu terenu). Do rozbiórki obiekty 

lub ich pozostałości oznaczone w kompleksie I.A, I.B, I.C, I.D, I.E 

II. Budynków gospodarczych – szop, budynek gospodarczy magazynowy, szatni i ogrodzenie na działce 

299/7(do poziomu terenu). Do rozbiórki obiekty lub ich pozostałości oznaczone w kompleksie II.A, 

II.B, II.C, II.D 

III. Budynku mieszkalnego na działce 299/7 (do poziomu terenu, z koniecznością zachowania części 

ścian). Do rozbiórki części obiektu III.A, III.B przy założeniach określonych wg załączonego opisu 

Zdemontowane konstrukcje drewniane i stalowe (więźba, łacenie, belki stropowe, deskowania, podsufitki itp.) 

oraz obróbki blacharskie należy złożyć przy rozebranych obiektach do dyspozycji Inwestora. Gruz należy 

wywieść i spryzmować na miejscu wskazanym przez składającego zapytanie (w odległości do 1km – z 

poruszaniem się po drogach publicznych). Inwestor zaleca dokonanie wizji obiektów w stanie istniejącym.  

Zakres koniecznych prac do wykonania w ramach usługi wskazują: 

a) załączony opis obiektów do rozbiórki w: 

plik - 2019_RZEPCZE_ROZBIORKI_Opis_obiektów_do_rozbiórki.pdf 

b) szkic zawierający wskazanie lokalizacji obiektów: 

plik 2019_RZEPCZE_ROZBIORKI_Lokalizacja.pdf 

Oferta powinna zawierać ; 

1. Wycenę tabelaryczną za każdy kompleks I-III z podsumowaniem końcowym. Ofertę należy 

sporządzić na podstawie załączonych plików, z uwzględnieniem wszystkich koniecznych i 

potencjalnych prac, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, a które wynikając z 

doświadczenia Wykonawcy winne być ujęte w składanej ofercie.  

2. Termin wykonania usługi od dnia podpisania umowy do dnia odbioru całości zadania – oczekiwany 

przez składającego zapytanie termin – 28.02.2019 

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: 

 Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o. o. w Głogówku 

 Ul. Fabryczna 2b  48-250 Głogówek, 

 lub faksem na nr 077-43-73-655, 

 lub pocztą elektroniczną na adres: ohz@ohz-glogowek.pl, 

Oferty należy przesłać do dnia 22.01.2019 r. do godz. 13:00 

Szczegółowe informacji udzielają: 

- sprawy formalne - Członek Zarządu,  p. Marek Dzierżanowski tel. 728 423 762  

- sprawy techniczne - Witold Isalski tel. 605 360 908  
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Kryteria oceny oferty: 

a) Cena netto za wykonanie zamówienia  

Istotne uwagi dotyczące przyszłej umowy narzucone przez składającego zapytanie; 

a) Płatność jednorazowa – po zakończeniu zadania 

b) Termin płatności – 60 dni po złożeniu faktury za wykonanie usługi (Składający zapytanie w  

negocjacjach będzie zainteresowany dłuższym terminem płatności) 

c) Faktura wystawiona w terminie 7 dni od końcowego odbioru realizacji zadania objętego zapytaniem 

Uwaga: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym etapie bez dokonywania 

wyboru (art.70³ par.2 KC). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez 

podania przyczyn, jak i też ewentualnych dodatkowych negocjacji z oferentami. 

2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień 

Publicznych 



Załącznik nr 1 – Opis obiektów do rozbiórki – RZEPCZE – OHZ Głogówek 

 

OPIS OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

KOMPLEKS I 
OBIEKT I.A – Budynek stodoły (pozostałości – wyłącznie same mury zewnętrzne) 

Długość muru do rozbiórki ok. – 45m (w rzucie ok. 18m x 11m) 
Wysokość około 4,5m 

 
OBIEKT I.B – Budynek stodoły (po pożarze, fragment spalonej więźby,jedna ściana szczytowa) 

Powierzchnia zabudowy – 407m2 (w rzucie ok. 37m x 11m) 
Wysokość około – 6m (mury) 12m (kalenica pozostałości więźby) 
Budynek jednokondygnacyjny 
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OBIEKT I.C – Budynek stodoły (bez ścian wewnątrz) 
Powierzchnia zabudowy – 572m2 (w rzucie ok. 52m x 11m) 
Wysokość około – 10,5m 
Budynek jednokondygnacyjny 
 

 
OBIEKT I.D – Budynek gospodarczy (fragmenty murów bez dachu) 

Powierzchnia zabudowy – 171m2 (w rzucie ok. 19m x 9m) 
Wysokość około – 3,5m-5,0m 
Budynek jednokondygnacyjny 
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OBIEKT I.E – Budynek gospodarczy (komórki gospodarcze) 
Powierzchnia zabudowy – 55m2 (w rzucie ok. 11m x 5m) 
Wysokość około – 2,2m-3,0m 
Budynek jednokondygnacyjny 

 

 

KOMPLEKS II 
OBIEKT II.A – „Szopy” (budynki gospodarcze) 

Powierzchnia zabudowy – 44,69m2 (w rzucie ok. 12m x 4,5m) 
Kubatura ok. 197m3 
Wysokość około – 4m 
Budynek jednokondygnacyjny 
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OBIEKT II.B – Budynek gospodarczy (częściowo zawalony dach i stropy) 
Powierzchnia zabudowy – 247,74m2 (w rzucie ok. 31m x 8m) 
Kubatura ok. 2.589m3 
Wysokość około – 11m 
Budynek trzykondygnacyjny 

 
OBIEKT II.C – Budynek szatni  

Powierzchnia zabudowy – 106,50m2 (w rzucie ok. 14m x 7m) 
Kubatura ok. 418m3 
Wysokość około – 5m 
Budynek jednokondygnacyjny 
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OBIEKT II.D – Pozostałości ogrodzenia murowanego 
Długość murów w rzucie – ok.13m 
Wysokość około – 3,5m 

KOMPLEKS III 
OBIEKT III.A i III.B – Budynek mieszkalny  

Powierzchnia zabudowy – 231,44m2 (w rzucie ok. 26m x 13-17m) 
Kubatura ok. 1.535m3 (III.A) i ok.500m3 (III.B) 
Wysokość przód/tył – 10m/11,2m 
Budynek dwukondygnacyjny + strych i częściowe podpiwniczenie (ok. 40% pow.rzutu) 
UWAGI DODATKOWE: 
1. Należy dokonać rozbiórki z zawaleniem stropu nad piwnicą i zasypaniem tej piwnicy 

gruzem z rozbiórki, do poziomu terenu 
2. W części III.B należy pozostawić ściany zewnętrzne podłużne i wewnętrzną podłużną 

w zakresie jak na zdjęciu (aby działały jako przypora dla ściany szczytowej sąsiedniego 
budynku magazynu zboża) 
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