Dębe Wielkie, dn. 29.06.2015 r.
Znak sprawy ZK-O.252.3.2015

ZAPYTANIE CENOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

I.

CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający:
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie
tel. (25) 749-70-01, fax. (25) 749-70-03,
www.zk.debewielkie.com, e-mail: zk.debewielkie@wp.pl
reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim - Grażynę Pechcin
zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego
z lokalami socjalnymi zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej 72 w miejscowości
Aleksandrówka, gm. Dębe Wielkie
2. Przedmiot zamówienia:
2.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie
klatki schodowej t.j. rozebraniu drewnianych biegów i podestów klatki schodowej oraz
wykonania nowych, żelbetowych
w budynku mieszkalnym z lokalami socjalnymi
zlokalizowanym przy ulicy Warszawskiej 72 w miejscowości Aleksandrówka, gm. Dębe
Wielkie zgodnie z załączonym projektem konstrukcji przebudowy klatki schodowej oraz
przedmiarem robót.
Sporządzony i załączony do zapytania ofertowego projekt budowlany (branże: Architektura,
Ocena techniczna stanu technicznego części mieszkalnej, Konstrukcja) „Remont
i przebudowa części mieszkalnej w budynku w Aleksandrówce przy ul. Warszawskiej 72 dz.
nr ew. 219/4, gm. Dębe Wielkie” dotyczy kompleksowego remontu budynku, natomiast
zapytanie ofertowe dotyczy jednego etapu prac uwzględnionych w projekcie budowlanym
polegających na przebudowie klatki schodowej.
2.2.W zakres zamówienia wchodzą prace budowlane, prace organizacyjne, zakup materiałów,
prace rozbiórkowe, wywóz materiałów porozbiórkowych i koszty zwałki, prace porządkowe
i zabezpieczające.
3. Termin realizacji zamówienia:
Okres od 01.08.2015 roku do 30.09.2015 roku.
4. Kryterium oceny ofert
Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający wybierze ofertę, kierując się kryterium najniższej ceny.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 17 lipca 2015

roku (piątek) do godz. 14.00, do Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311
Dębe Wielkie. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
zk.debewielkie@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zielona 3, 05-311
Dębe Wielkie.
6. Warunki płatności: Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po
wykonaniu przedmiotu zamówienia na przelew 30 dni od daty wystawienia faktury.
7. Termin otwarcia ofert: 20 lipca 2015 roku
8. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:
8.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami
przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.
Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami
z Zamawiającym.
8.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót
oraz projektem budowlanym stanowiącymi załączniki do przedmiotowego zapytania
ofertowego.
8.3. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
8.4. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca, przed
sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty.
8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty nie podając przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawców.
8.6. W przypadku, gdy w trakcie trwania postępowania wpłyną oferty o tej samej wartości (cenie)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia ofert dodatkowych.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Dyrektor Zakładu Komunalnego – Grażyna
Pechcin, tel. (25) 749-70-01.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na wskazanym
formularzu, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
10. Załączniki:
10.1. Treść oferty Wykonawcy
10.2. Przedmiar robót (skan dokumentu w pliku pdf),
10.3. Projekt budowlany branża Architektura (skan dokumentu w pliku pdf),
10.4. Ocena techniczna stanu technicznego części mieszkalnej(sckn dokumentu w pliku pdf),
10.5. Projekt budowlany branża Konstrukcja (skan dokumentu w pliku pdf),
29.06.2015
Grażyna Pechcin
Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim

