
 

 

Znak: OiN.272.3.2013                                                                Kozienice dnia 22.05.2013 r. 

 

                               O G Ł O S Z E N I E  

 Powiat Kozienicki prowadzi nabór celem podpisania umowy na pełnienie funkcji  
Inspektorów nadzoru Inwestorskiego na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku 
w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 15 wraz z robotami budowlanymi polegającymi 

na przystosowaniu budynku na cele administracyjno-biurowe  Starostwa Powiatowego w 
Kozienicach”,  zakres robót: remont instalacji elektryczne, wykonanie instalacji 
komputerowej, remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana posadzki, remont 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa ścian działowych, wymiana 
wymiennika ciepła (tylko na centralne ogrzewanie – bez ciepłej wody), wykonanie przyłącz 
centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, 
wymiana balustrady schodowej, remont instalacji ppoż, remont tynków, wykonanie gładzi 
gipsowych, malowanie ścian i sufitów, wyłożenie izolacji z folii i styropianu pod posadzkę, 
licowanie ścian płytkami ceramicznymi, układanie posadzek z płytek gresowych, skucie 
istniejących tynków zewnętrznych, demontaż instalacji odgromowej, demontaż rynien i rur 
spustowych, docieplenie ścian styropianem o gr. 12 cm., wykonanie tynków elewacyjnych 

wyprawą tynkarską akrylową, wykonanie obróbek blacharskich, montaż nowych rynien i rur 
spustowych, wykonanie instalacji odgromowej. (wartość robót 380 000,00 zł.) na okres 
realizacji od dnia podpisania umowy do 30.09.2013 roku. 

Nadmieniamy, że oferent składający ofertę cenową winien posiadać stosowne uprawnienia 
oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty te będą żądane 
przez zamawiającego przy podpisaniu umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 Oferty cenowe z podaniem kwot złotych brutto za pełnienie funkcji Inspektora 
nadzoru przez cały okres trwania inwestycji  w poszczególnych branżach należy składać w 
siedzibie Powiatu Kozienickiego 26-900 Kozienice ul. Kochanowskiego 28 do dnia 
31.05.2013 r.  do godziny 1330. 
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POWIAT KOZIENICKI 

                                                                                 26-900 KOZIENICE 

                                                                                ul. Kochanowskiego 28 

 

                                                O F E R T A 

 

 Odpowiadając na ogłoszenie  do złożenia oferty cenowej na  pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru robót  na zadaniu: Termomodernizacja budynku w Kozienicach przy ul. 
Kochanowskiego 15 wraz z robotami budowlanymi polegającymi na przystosowaniu 
budynku na cele administracyjno-biurowe  Starostwa Powiatowego w Kozienicach”  
oferuję pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przez cały okres trwania robót budowlanych za 
kwotę brutto  …………………………………….. zł  w tym podatek WAT 23%. 

Nadmieniam, że posiadam stosowne uprawnienia niezbędne do wykonywania w/w 
czynności. 

 


