
 

05/12/2020 

Czernica 11.12.2020 r. 

Zapytanie ofertowe 

1. Nazwa i adres zamawiającego  

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy 

ul. Wojska Polskiego 9 

55-003 Czernica 

2. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy:  

Przedmiotem zlecenia jest świadczenie usług w zakresie drobnych-bieżących napraw 

w lokalach zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicy i jej filie na 

podstawie umowy. 

Charakter pracy: 

• praca mobilna w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Czernica 

• wykonywanie drobnych napraw ślusarskich, malarskich oraz konserwatorskich 

• wykonywanie drobnych prac montażowych, elektrycznych 

• diagnozowanie awarii i usterek oraz ich usuwanie 

• wykonywanie drobnych napraw hydraulicznych 

• pomoc przy przenoszeniu ciężkich sprzętów podczas imprez plenerowych 

organizowanych przez GBP w Czernicy 

Wymagania obowiązkowe: 

• prawo jazdy kategorii B 

• własny samochód 

• posiadanie niezbędnego zestawu narzędzi i sprzętu potrzebnych do 

wykonywania zadań objętych przedmiotem zamówienia 

Wykaz obiektów lokali bibliotecznych objętych przedmiotem zamówienia: 

• Czernica, ul. Wojska Polskiego 9 

• Kamieniec Wr. ul. Kolejowa 8 

• Chrząstawa Wlk. ul. Wrocławska 19 

• Nadolice Wlk. ul. Wrocławska 56a 

• Ratowice, ul. Wrocławska 52a 

• Jeszkowice, ul. Jelczańska 5 

• Dobrzykowice, ul. Szkolna 1 

3. Inne istotne postanowienia 

Czas realizacji umowy: od 4 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r. 

Czas wykonywania prac: w godzinach wynikających z potrzeb Zamawiającego ok 1 x 

w tygodniu (z góry wybrany dzień tygodnia) po uprzednim telefonicznym 

zawiadomieniu (w godzinach pracy bibliotek), średnio 20 godz. w miesiącu. 



 

Koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia ponosi 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy 

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania umowy 

Termin realizacji poszczególnych prac w zależności od ich pilności wyznaczy 

Zamawiający 

4. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy:  

Wykonawca określi cenę brutto za godzinę wykonywanej pracy  za realizację 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym. 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg kryterium – 100% ceny 

5. Forma i termin składania ofert  

Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@biblioteka-czernica.pl lub 

osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy przy ul. Wojska Polskiego 9 w 

terminie do 18.12.2020r. włącznie.  

Kontakt z Zamawiającym 

Agata Piekło – nr tel.502-040-821 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 
/-/ Małgorzata Ligarska 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy dane kontaktowe:  55-003 Czernica ul. Wojska 

Polskiego 9, telefon do sekretariatu: 502-040-821, telefon do wypożyczalni: 502-041-300, e-

mail: sekretariat@biblioteka-czernica.pl, www.biblioteka-czernica.pl 
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