
 
 

 

 
 

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 
 

 

Nr wniosku 

 

RPOP.05.03.01-16-0001/16 
 

 

Nr umowy 

 

RPOP.05.03.01-16-0001/16-00 
 

 

Tytuł projektu 

 

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-

część północna" 
 

 

Beneficjent 
 

 

Powiat Namysłowski 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina 

Strzelce 41 

46-146 Domaszowice   
Domaszowice, dnia 2018-03-27 

 

 

Informacja z otwarcia ofert 
Zamawiający na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-220/23(3)07/2017), przekazuje 

poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, realizowanego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i 

kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – robót 

budowlanych wykonywanych dla zadania „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w 

Strzelcach – remont i wymiana części pokrycia dachowego w kościele p.w. św. 

Katarzyny w Gręboszowie” oraz „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego 

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach – remont 

obiektów zabytkowych” w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji - część północna” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. 
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Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

17 500,00 zł brutto. 
Do przetargu w terminie wpłynęły następujące oferty: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena brutto  

[zł] 

Termin  

wykonania 

Termin  

płatności 

1. 

STYLE HOUSE  

SYLWESTER WOJTYRA 

Młyny 36A 

46-325 Rudniki 

7 500,00 zł 

Dzień przyjęcia i rozliczenia 

wszystkich wykonanych robót 

związanych z realizacją 

umowy z Wykonawcą robót – 

termin zakończenia robót 

budowlanych do 31.08.2018 r. 

 

do 30 dni 

2. 

GRZEŚ-BUD Grzegorz 

Pawelec 

Młyny 66 

46-325 Rudniki 

9 700,00 zł 

Dzień przyjęcia i rozliczenia 

wszystkich wykonanych robót 

związanych z realizacją 

umowy z Wykonawcą robót – 

termin zakończenia robót 

budowlanych do 31.08.2018 r. 

 

do 30 dni 

 

 

 

                 Proboszcz Parafii 

             ks. Krzysztof Odzimek 

                            / - / 

 

 

                                                                                   

 

 


