URZĄD MIE
Wydział Inw
99-400 Łowić

.OWICZU
Remontów
Rynek 1
1-40

Łowicz, dnia 16.06.2016 r.

Zamawiający Pieczęć

Znak sprawy: IR 7013.15.2016.GK

ZAPYTANIE O F E R T O W E
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Remont mieszkania dla repatriantów na osiedlu Kostka 10 w Łowiczu"
2. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje :
a) Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych
b) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wraz z podłączeniem do
licznika
c) Wykonanie tynków i gładzi szpachlowych wraz z malowaniem ścian i sufitów
d) Ułożenie glazury i terakoty
e) Ułożenie podłóg drewnianych
f) Montaż drzwi
g) Wykonanie robót związanych z instalacją wod kan
h) Uprzątnięcie mieszkania po pracach remontowych
Uwaga - Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dostawę energii
elektrycznej na czas trwania prac budowlanych. Przed rozpoczęciem prac i po ich
zakończeniu Wykonawca wraz z Zamawiającym spisze protokolarnie stan licznika
wody, za zużycie wody Wykonawca rozliczy się z Zarządcą budynku (ZGM Łowicz).
3. Szczegółowy zakres robót określają przedmiar robót, na podstawie którego należy
sporządzić kosztorys ofertowy.
4. Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30.09.2016 r.
5. Okres gwarancji 24 miesiące.
6. Okres związania ofertą 30 dni.
7. Warunki udziału oferentów w postępowaniu:
a) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej - warunek konieczny
b) Oferenci dokonają we własnym zakresie wizji mieszkania objętego przedmiot
zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskają wszystkie niezbędne informacje co do
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji zamówienia. Oświadczenie wg. załącznika nr 2 - warunek nie
konieczny
8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert - ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2016 r. do
godziny 10:00 w Urzędzie Miejskim w Łowiczu pl. Stary Rynek 1, Sekretariat bud. A
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9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.06.2016 o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w
Łowiczu pl. Stary Rynek 1, pok. 40 bud. B.
10.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania . Opakowanie winno być oznaczone nazwą
firmy i adresem Wykonawcy oraz opisane:
Nazwa (firmy) Wykonawcy:
(adres Wykonawcy)
Miasto Łowicz
99-400 Łowicz
Plac Stary Rynek 1

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:
„Remont mieszkania dla repatriantów na osiedlu Kostka 10 w Łowiczu"
Nr postępowania IR 7013.15.2016.GK

Nie otwierać przed dniem 28.06.2016 r. do godziny 10.30
Koperta musi ponadto posiadać nazwę i adres wykonawcy

11.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Grzegorz Kucharski - pokój 40 tel. (46) 830-91-40 w godzinach 10:00 - 14:00
12.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

10.Do zapytania załączono:
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1
2. Oświadczenie o wizji załącznik nr 2
3. Przedmiar robót załącznik nr 3
Sporządził: Grzegorz KtfcHra

Data i podpis pracownika zamawiającego
odpowiedzialnego za przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Zatwierdzam-

data i podpis kierownika komórki

data i podpis
Burmistrza Miasta Łowicza
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Załącznik nr 1

dn.

Wykonawca (nazwa i adres firmy)
Znak sprawy: IR
OFERTA
Oferuję wykonanie zadania pod nazwą „Remont mieszkania dla repatriantów na osiedlu
Kostka 10 w Łowiczu"
(wpisać przedmiot zamówienia)
brutto:
(słownie brutto:

zł
)

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2016r
Okres gwarancji: 24 miesiące
Termin płatności: 14 dni
Do oferty załączam:
1) Kosztorys ofertowy
2)
3)
4)
;
;
Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym (Imię, nazwisko nr
telefonu):

miejscowość
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data, podpis i pieczątka wykonawcy

Wskazówki jak należy przygotować i złożyć ofertę, w szczególności:
1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu;
2) oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie,
wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
3) ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują
osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy;
4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela,
jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego;
5) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno
ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;
6) za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą
na zidentyfikowanie podpisu;
7) wymaga się, by oferta była dostarczona do zamawiającego w opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania:

4

Załącznik nr 2

dnia

Oświadczenie
Oświadczam, że dokonałem wizji

mieszkania

na osiedlu Kostka 10, objętego

przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskałem wszystkie niezbędne informacje co do
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji
zamówienia.

podpis i pieczątka wykonawcy
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