
 
 

                                                                                               Słupia Wielka, dnia 20.04.2021 r. 
Nr sprawy: ZP/TCZ/3/2021 

 

 

OGŁOSZENIE 

ROZEZNANIA RYNKU 

                 

   Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w  Słupi Wielkiej, 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji technicznej  na 

remont pomieszczeń biurowych Zakładu Informatyki ” prowadzonym zgodnie z warunkami 

określonymi w załączonym rozeznaniu  rynku. 

 

Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, ani rozeznanie rynku w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

                                                                                             Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej) 



 
 
                                                                                                        Słupia Wielka, dnia  20.04.2021 r. 

 
ROZEZNANIE RYNKU 

(niniejsze zapytanie nie stanowi rozeznania rynku 

 w rozumieniu przepisów PZP) 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej  na remont pomieszczeń biurowych Zakładu 

Informatyki 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

 

Zakres przewidzianego opracowania : 

 

1.    Inwentaryzacja pomieszczeń biurowych Zakładu Informatyki      

2. Projekt techniczny (wszystkie branże z sufitem podwieszanym), poprzedzony opisem 

inwentaryzacji i koncepcji wg. uzgodnień z Zamawiającym 

3. Kosztorys inwestorski, opracowany na podstawie przyjętego projektu technicznego 

remontu, w elektronicznym pliku ATH, z podziałem na pomieszczenia 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

5. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych 

 

 Termin realizacji zamówienia:  od złożenia zlecenia  max  30 dni . 

  
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien dokonać oględzin pomieszczeń biurowych ZI 

w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do rzetelnego przygotowania oferty, 

obejmującej wszelkie niezbędne prace.  

 

Zapraszamy do kontaktu oraz przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu 

terminu. Osoby wyznaczone do kontaktu: Kierownik Działu Administracji  Tomasz 

Zielątkiewicz 61 287 82 99 oraz Z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych 

Arkadiusz Sokołowski 61 287 82 10, 665 198 301 

 

 

 



Ofertę prosimy: 

 złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:  

             Centralny Ośrodek Badań Odmian  Roślin Uprawnych,  
              Słupia Wielka 34 ,  
              63-022 Słupia Wielka      , lub 

 drogą elektroniczną na adres e-mail:    a.nowicka@coboru.gov.pl,        

 osoba do kontaktu  Agnieszka Nowicka,  tel. 61 285 23 41 w. 211   

w terminie do 30 kwietnia 2021r.  do  godziny  12.00 

 

Kryteria  

Zamawiający wybierze do realizacji ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy 

bilans ceny oraz termin realizacji usługi.  

 Siedziba Zamawiającego czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 

 Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania 

obejmującego niniejsze rozeznanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie 

przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w 

tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

 

 

 

                                              
                                                                                           Z-ca Dyrektora  

                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 
                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 

                                                                                                ………………………………………… 

          (podpis Kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.nowicka@coboru.gov.pl


Załącznik do rozeznania rynku 
 
                    
    

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa: ................................................  
Siedziba: ................................................    
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych  
Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka 
Woj. Wielkopolskie  
 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do rozeznania rynku, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji 

technicznej  na remont pomieszczeń biurowych Zakładu Informatyki 

oferujemy wykonanie usługi za cenę: 
 

 

Oświadczam, że: 

 Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie  maksymalnie ……. dni   od  dnia  złożenia   

zamówienia – zlecenia . 

 

 

 

................................................................................. 

(data i czytelny podpis Wykonawcy) 

 
Nazwa usługi 

Cena  netto 
 
 

Podatek VAT Cena brutto 

Opracowanie dokumentacji technicznej  na 

remont pomieszczeń biurowych Zakładu 

Informatyki 

 

   


