Zapytanie ofertowe
z dnia 12.02.2018 r.
„Zmiana aranżacji pomieszczeń”
Zamawiający
Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” w Głogowie, ul. Perseusza 13
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień Publicznych.
2. O realizację mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
3. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ma wyłącznie charakter sondażu
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej
oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Stowarzyszenia SZANSA o
zawarcie umowy.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót
dołączony do niniejszego rozeznania.
2. Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidziane do realizacji.
Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia, w tym również wszelkie materiały niezbędne do jego realizacji.
Termin realizacji zadania.
Zadanie należy wykonać w terminie: 05.03.2018 – 15.06.2018

Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający informuje, że najważniejszym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty
będzie cena.
2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków.
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cena określona przez Wykonawcę
nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
Postanowienia końcowe.
1. Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia
2. Oferta winna być złożona do godz.15.00 dnia 23.02.2018 r. na adres mailowy:
szansa@szansa.glogow.org
3. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.
Załączniki do sondażu rynkowego.
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy.
3. Przedmiar robót.

…........................................................
( podpis i pieczęć Zamawiającego)

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): ........................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
tel./fax ..................................................................................................................................................
NIP: ................................................................... REGON: ..................................................................
Nazwa banku i nr konta: ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1. W związku z otrzymanym sondażem rynkowym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
za wynagrodzenie netto: ............................. zł., należny podatek VAT: ...................... zł., razem
kwota brutto ......................... zł.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie
wykonania przedmiotu umowy.
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie …………………………
4. Na wykonane roboty udzielamy Zamawiającemu .................................... miesięcznej gwarancji.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty.
6. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

...........................................................
/ pieczątka i podpis /

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): ........................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ) dotyczące:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie;
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
II. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Z 2010 r.,
nr 113, poz. 759 ).
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej art. 233 par. 1 KK.
.........................................................
/ podpis /

Załącznik nr 3
Załącznik do oferty cenowej na prace budowlane
w Stowarzyszeniu Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie
OBMIAR
1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 - 7.808

2. ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 m2 – 164,00
3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności m2 - 485.173
4. Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża
pod malowanie m2 – 937,5
5. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez
gruntowania m2 – 937,5
6. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie m2 -0937,5
7. Demontaż starych a montaż nowych sufitów m2 – 383,00
8. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 5
9. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 szt. 5
10. Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym rozładowaniu na odległość 6 km wraz z opłatą za składowanie gruzu

