Sułoszowa, 23.03.2018 r.
Witold Gorajczyk
ul. Słoneczna 100
32-045 Sułoszowa
tel. 603 687 384
email: wgtrus@op.pl

Zapytanie ofertowe
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
ROLNICZE na działkach ewidencyjnych 310/4 i 322/4 obręb nr 0001 Sułoszowa I,
wg załączonego przedmiaru robót
(przedmiar robót dostępny na stronie internetowej www.truskawkasuloszowa.pl)
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą,
jeśli w trakcie realizacji inwestycji pojawią się dodatkowe niezbędne zmiany konieczne do
prawidłowej realizacji inwestycji, których nie dało się przewidzieć na etapie ofertowania.
2. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy prowadzą działalność
gospodarczą pozwalającą na budowę budynków gospodarczych.
3. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria
(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100):
Nazwa kryterium
punktacja
Cena całkowita netto
od 0 do 80
Okres gwarancji
od 0 do 20
4. Sposób oceny, punkty przyznawane będą według poniższej formuły:
Cena całkowita - (najniższa oferowana cena netto w PLN/cena netto w PLN oferty
badanej) x 80.
Gwarancja - 20 punktów jeśli będzie udzielona na okres 5 lat bądź dłużej.
3 lata gwarancji równy jest otrzymaniu 10 punktów.
Mniej niż 3 lata gwarancji - 0 punktów.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę analizując każdą ofertę oddzielnie w oparciu
o bilans punktowy wg wyżej ustalonych kryteriów oceny ofert i podpisze umowę lub złoży
oficjalne zamówienie z wybranym Oferentem. Zamawiający nie przewiduje publicznego
otwarcia ofert.
5. Informacja na temat zakresu wykluczeń
Wykluczeni z postępowania są oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
6. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu

dzień
09

miesiąc
04

rok
2018

7. Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania
termin realizacji zamówienia upływa w
dniu

dzień
28

miesiąc
11

rok
2018

8. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej, bądź mailowej na adres:
Witold Gorajczyk
ul. Słoneczna 100
32-045 Sułoszowa
email: wgtrus@op.pl
9.

Akceptowalne formy składania ofert: listem poleconym, pocztą kurierską, złożone
osobiście, przesłane mailem.

10. W trakcie inwestycji mogą wystąpić roboty dodatkowe, zmiany w projekcie lub roboty
zamienne niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia na etapie projektowanie co
skutkować może aneksem do umowy.
11. Wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe materiałów
budowlanych użyte w dokumentacji budowlanej mają charakter wyłącznie poglądowy.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów innego producenta
o równoważnych parametrach technicznych.
12. Możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy (roboty budowlane) w przypadku
długotrwale utrzymujących się, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych .
13. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
•
dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty wraz z adresem
(np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze
firmowym, itp.)
•
opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia)
•
wartość oferty netto/brutto
•
okres gwarancji
•
termin realizacji zamówienia,
•
termin ważności oferty,
• datę sporządzenia dokumentu
• podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu
Wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki
płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji,
kosztorys ofertowy itp.
14. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych
15. W sprawie postępowania ofertowego kontakt z Panem Witoldem Gorajczykiem tel.
603 683 384
WITOLD GORAJCZYK
Czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnione

