
GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa nr 3

55-003 C '7 e N I C A
Czernica, dnia 23.01.2012r.

GKiI.271.8.2012.KIi/I.2

Do Wykonawców

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

zamówienia na roboty budowlane polegające remoncie pomieszczeń biurowych (pokój nr 5 i 6) w budynku

Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3.

Zakres robót do wykonania:

a) wyburzenie na dł. 4,1 m części ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami nr 5 i 6

b) demontaż 1 aparatu klimatyzacyjnego, boazerii, krat stalowych okiennych i drzwiowych

c) przeszklenie 4 okien szybami antywłamaniowymi wraz z wymianą okuć na antywłamaniowe kl. WK-2

d) wymiana 2 par drzwi wejściowych do pomieszczeń na antywłamaniowe kl. min. 3

e) remont instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniach wraz z wymianą opraw i wyodrębnieniem zasilania

gniazd wtykowych

f) wymiana 1 grzejnika stalowego wraz z zaworem termostatycznym

g) wykonanie 1 szt. obudowy z płyt g-k pomiędzy w/w pomieszczeniami

h) remont posadzek - wymiana istniejących podłóg na wykonane z wykładzin rulonowych, zgrzewanych z wywinięciem

i) wykonanie nowych powłok malarskich w pomieszczeniach z drobnymi naprawami podłoża.

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

3. Kontakt z Zamawiającym:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem

b) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

1) Pan Marian Zaraś tel. 71 381 3922, Pan Piotr Golus, tel.: 071 381 3941 - udzielanie informacji dotyczących

strony technicznej przedmiotu zamówienia

2) Pani Katarzyna Michalak, tel.: 071 381 3926 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

4. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową.

2) Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3) Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i

słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

4) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę, składającą się z Formularza ofertowego, należy złożyć pisemnie lub faksem.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Czernicy Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1, fax 71 31801 24.

Termin złożenia ofert: do dnia 25.01.2012 r. do godziny 10:00.

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych

kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie robót,

natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:



C min

cena Pc = ------- x 100

C

ndzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie

C min- najniższa z cen w podanych ofertach

C - cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań

matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu

wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie '100

punktów.

7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w

sprawie zamówienia

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie

podpisania umowy oraz odpowiednio wcześniej przekaże projekt umowy.

a. Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Formularz ofertowy



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy .

Adres wykonawcy .

Numer telefonu 1 fax , .

Strona internetowa .
NUMER REGON..................................... . .
NUMER NiP .

składam ofertę w postępowaniu znak: GKiI.271.8.2012.KM.2 o udzielenie zamówienia prowadzonym w oparciu o art. 4

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze

zm.) na roboty budowlane polegające remoncie pomieszczeń biurowych (pokój nr 5 i 6) w budynku Urzędu Gminy

Czernica przy ul. Kolejowej 3, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

netto zł

+ % VAT zł

brutto zł

Słownie złotych: .

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym
Jednocześnie:

a) Cena zaproponowana przez nas w niniejszej ofercie nie ulegnie zmianie w okresie realizacji zamówienia i
zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

b) Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do
składania ofert.

c) Oświadczam/y, że zapoznałem się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych
zastrzeżeń.

d) Oświadczam/y, że udzielam gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres
36 miesięcy, a dla materiałów budowlanych wg gwarancji producenta licząc od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego.

e) Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest
Pan 1 i I.................................................................. .. "" .
tel. kontaktowy .

f) Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 1 lub zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

jest: .
Stanowisko: "" , ' '.'" .. ' ' ,., ,,' , ,.,.,' , .
Imię i nazwisko , , ' .

(miejscowość i data) (podpis upoważnionego przedstawiciela)


