
Krośnice, 10.06.2022  

Zapytanie ofertowe 

Budowa wiaty turystycznej dużej z grillem oraz stelażem do tablicy 

informacyjnej 

 

W zakres zamówienia wchodzi: 

1. Budowa wiaty drewnianej: powierzchnia zabudowy 49,20 m2, długość całkowita 6,15 

m, szerokość całkowita 8,00 m, wysokość głównej kalenicy 5,84 m, 1 kondygnacja, dach 

dwuspadowy kryty blachodachówką. Szczegóły zawarte są w załączonym projekcie 

poniżej (1).  

2. Wykonanie grilla/ paleniska zewnętrznego przy wiacie : materiał kamień z rusztem.  

Wizualizacja poniżej (2).  

3. Wykonanie i wbudowanie drewnianego stelaża do mapy informacyjnej (płyta PCV z 

mapą będzie zrealizowana oddzielnie): konstrukcja drewniana, montaż stelażu z mapą 

na kotwach w gruncie, . Szczegóły zawarte są w załączonym projekcie (3).  

Oferta musi zawierać: 
• cenę netto + wartość % VAT (rozdzielnie), uwzględniającą całość zapytania, 

materiały i robociznę. 
• okres gwarancji (minimum 24 miesiące) na wykonanie. 
• datę składania oferty (w przypadku składania oferty w odrębnym pliku Word, 

wersji papierowej) 
• podpis osoby upoważnionej i pieczątkę firmową (w przypadku składania oferty 

papierowej). 
• Przewidywany czas realizacji w miejscu: Winnica Anna, 56-320 Krośnice, ul. 

Ogrodowa 20 . Planowane wykonanie zadania: lipiec/sierpień 2022  
 
Oferty należy składać mailowo na adres biuro@winnica-anna.pl , pocztą tradycyjną lub 
osobiście na adres: PPHU „Przerwa” Dariusz Przerwa ul. Ogrodowa 20, 56-320 Krośnice.   
 
Termin składania ofert: 24.06.2022 
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  
 
Kryteria wyboru oferty: 
 

1. Cena – 90% 
2. Termin realizacji – 10%  

 
 

mailto:biuro@winnica-anna.pl


Wykluczenia: 
Z procesu zapytania/zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 
kapitałowo z podmiotem organizującym zapytanie ofertowe.  
 
Unieważnienie zapytania: 
W sytuacji braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem, zastrzegam sobie 
prawo do unieważnienia postępowania.  
 
Odrzucenie oferty: 
Zastrzegam sobie odrzucenie złożonej oferty w sytuacji gdy: 

1. Treść oferty będzie niezgodna z zapytaniem. 
2. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu (patrz pkt. „Wykluczenia”). 
3. Oferta została złożona po terminie określonym w zapytaniu.  

 
Osoba do kontaktu:  
Dariusz Przerwa, tel. +48 607 428 315 
 

/-/ Dariusz Przerwa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








