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Zaproszenie do złożenia oferty

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie poszukuje wykonawcy, 
do  wykonania  zastępczego,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  r 
o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  (t.j.  Dz.  U.  z  2020,  poz.  1427 
z późn. zmianami) polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych:

zadanie 1
na działce nr ewid. 372 w miejscowości Pawłowice 43 a, gm. Michałów,
        -zamurować otwory okienne w ścianie zachodniej budynku mieszkalnego,
        -przebudować drewnianą część ściany zachodniej ganku na ścianę murowaną spełniającą 

warunki ściany przeciwpożarowej,
        -przebudować dach dwuspadowy w sposób zapewniający ścianie zachodniej odporność 

ogniową wymaganą dla ściany przeciwpożarowej na podstawie opracowanego projektu 
przebudowy dachu,

zadanie 2
na działce nr ewid. 62 w miejscowości Polichno  gm. Michałów dot. budynku mieszkalnego  :  
         -usunąć stwierdzone nieprawidłowości w budynku mieszkalnym znajdującym się na 
          działce nr ewid. 62 w miejscowości Polichno 4 gm. Michałów w tym:

            -podmurować zawaloną część północnej ściany szczytowej oraz fragmentu ściany 
             wschodniej, który uległ wyboczeniu i przemieszczeniu,
           - wykonać wentylację w pomieszczeniu kuchni,
           - dostarczyć kopię protokołu okresowej kontroli, o którym mowa w art. 62 ust. 1.pkt 2   
             ustawy Prawo budowlane.
zadanie 3   
na działce nr ewid.629 w Działoszycach przy Kościuszki, gm. Działoszyce
             -rozebrać wybudowany obiekt budowlany użytkowany jako budynek magazynowy 
              o wymiarach 6,66 x 22,80m, na działce nr ewid.629 w Działoszycach przy ul.  

Kościuszki.
Termin wykonania robót wynosi 60 dni od podpisania umowy.
Wykonawca związany jest ceną 6 miesięcy od dnia złożenia oferty.
Zamawiający  zastrzega,  że  postępowanie  ofertowe  zostanie  unieważnione,  jeżeli 

zamawiający nie otrzyma dotacji przeznaczonej na ten cel.
Oferty  muszą  zawierać  szczegółowy  kosztorys  robót  budowlanych  nakazanych 

w decyzjach.
Oferta może zostać złożona na trzy lub jedno zadanie.
Oferty  należy  składać  do   Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego 

w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów  w terminie do dnia  30 czerwca 2022 roku.
Wszelkie  dodatkowe  informacje  dostępne  są  w  siedzibie  PINB,  tel.  41  35760-01 

wew.400,401,402.
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