ROZEZNANIE RYNKU
NA PRACE REMONTOWE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile ul. Węglowa 9 , zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na
wykonanie prac remontowych polegających na postawieniu ścianek działowych, rozbiórka istniejących ścianek
działowych, montaż i demontaż drzwi , przeniesienie punktów grzewczych, gipsowanie i malowanie ścian w
budynku ZAZ.
I. Zamawiający
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile
ul. Węglowa 9
64-920 Piła
tel.67 214 43 40 w 22 e-mail: administracja@zaz.pila.pl
II. Przedmiot oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia na wykonanie prac został określony w załączonym przedmiarze robót.
Zamawiający wymaga by:
1. Prace remontowe zostały ukończone w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2015 r.
Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. Warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do
odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie robót, do wykonania , których na podstawie Umowy
zobowiązany jest Wykonawca.
2. Wykonawca posiadał zasoby ludzkie i finansowe umożliwiające przeprowadzenie całego zakresu prac.
3. Wszystkie prace były wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej a
materiały użyte do remontu posiadały aktualne certyfikaty, atesty polskie i świadectwa dopuszczania do
stosowania w budownictwie.
4. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia oraz zastosowane materiały- minimum 3 lata.
5. Płatność nastąpi po wykonaniu robót objętych zamówieniem oraz ich odbiorze przez osoby ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy.
6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy z wybranym
Wykonawcą, Zamawiający żądać będzie przedłożenia zawartych umów pomiędzy Wykonawcą a
podwykonawcami ze wskazaniem robót, płatności za te roboty.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III. Termin realizacji zamówienia:
Zakończenie robót ma nastąpić do 29.12.2015 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust, 1 ustawy PZP, dotyczące
1.1
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2
posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3
dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4
sytuacji ekonomicznej i finansowej
i potwierdzają to oświadczeniem – wzór stanowi załącznik oświadczenia nr 1
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą, iż brak jest podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP i potwierdzą to
oświadczeniem – wzór stanowi załącznik oświadczenia nr 2 oraz

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których jest
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych i potwierdzają
to oświadczeniem – wzór stanowi załącznik oświadczenia nr 3

V Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, na piśmie, na załączonym FORMULARZU
OFERTOWYM – wzór załącznik nr 1
Złożenie ofery oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty dostarczyć
Zamawiającemu dokumenty o których mowa w pkt IX.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obroce prawnym w
imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. W
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego
rejestru do oferty należy dołączyć upoważnienie/ pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym celu ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. W przypadku spółki cywilnej oferta powinna być podpisana przez wszystkich wspólników.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2015 r. do godziny 10.00
Na adres: Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ul. Węglowa 9; 64-920 Piła ( pok.34 sekretariat p.II)
opisaną : „ Oferta na prace remontowe w budynku ZAZ przy ul. Węglowa 9.”
- lub przesłać na adres : Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ul. Węglowa 9; 64-920 Piła
- dopuszcza się możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną ( oferta zeskanowana i
osobę/y upoważnione) na adres - administracja@zaz.pila.pl w temacie

podpisana przez

„ Oferta na prace remontowe w budynku ZAZ przy ul. Węglowa 9.”
UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Oferty złożone
po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
VI. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.11.2015 r. o godzinie 10:15
VII. Sposób oceny ofert:
1. Cenę ofertową brutto ( wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót.
Cena nie podlega zmianom.
Przy wycenie robót należy uwzględnić również koszty wszelkich odbiorów i protokołów
potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert

Kryteria oceny ofert: Cena oferty / brutto/ - waga 100%
Zamawiający wybierając ofertę będzie kierował się najniższą ceną brutto łączną za cały zakres prac określony
przez Zamawiającego.

Uwaga! Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą w przypadku ,
gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę posiadanych na ten cel środków finansowych.
O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
VIII. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami.
Irena Wiśniewska-Smolarek Tel. 67 214 43 40 w 22
IX. Informacje dodatkowe.
Wybrany Wykonawca nie później niż w terminie 2 dni robocze od otrzymania informacji o wyborze oferty
zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu
1. Szczegółowy kosztorys. Suma wartości podanych w szczegółowym kosztorysie musi być zgodną z ceną
złożonej oferty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie nr 1 ( art.22 ust. 1 ustawy PZP)- wzór załącznik nr 2
4. Oświadczenie nr 2 ( art.24 ust. 1 ustawy PZP)- wzór załącznik nr 3
5. Oświadczenie nr 3 ( art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP)- wzór załącznik nr 4
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie nr 1
3. Oświadczenie nr 2
4. Oświadczenie nr 3
5. Wzór umowy
6. Przedmiar robót
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty oraz uzyskał
na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy ( wizja lokalna nie jest obowiązkowa).

Sporządził: Irena Wiśniewska-Smolarek

(NAZWA FIRMY)

……………………………….……..
……………………….……………..
(ADRES KORESPONDENCYJNY)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyceny na wykonie robót remontowych pomieszczeń ZAZ
Piła, w odniesieniu do przedstawionego projektu informuję, że cena za w/w roboty remontowe według
kosztorysu wyniesie:

1 - …………………. PLN netto,
2- …………………..VAT
3-. …………………… PLN brutto,

………………………………….
(DATA, PODPIS)

