Prudnik. dnia 14.07.2017

r.

Gmina Prudnik
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul. R1,nek I
48-200 Prudnik
Tel: (77) 437 66 55
e-mail: inkubatory@prudnik.pl
Zapytanie ofertowe - mrmer sprawy: APiRGP.413.6.20|7

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie olcesowego pigcioletniego przegl4du stanu technicznego obiektu budowlanego Inkubatora

i

Przedsigbiorczoficiprzy Placu Zamkorym2 w Prudniku w zakresie sieci instalacji sanitarnej zgodnie z aft. 62
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dniaT lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.IJ nr 243 22010 roku poz. 1623 \.
Numer sprawy: APiRGP.4 I 3 .6.2017
I.NAZV/A I ADRES ZAMAWIAJ,{CEGO :
Gmina Prudnik -Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul. Rynek I
48-200 Prudnik
numer telefonu: (77) 437 66 55
e-mail: inkubatory@prudnik.pl

II. TRYB PROWADZENIA POSTEPOWANIA:
Zap54anie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zarz1dzeniem nr 312014 z dnia 18.04.2014 r. w sprawie
postgpowania przy dokonywaniu w Agencji Promocji Rozwoju Gminy Prudnik wydatk6w publicznych
nieobj gtych przepis ami Ustawy Pr aw o Zam6wi eri Publicznych.

i

Irr. PRZEDMIOT ZAMOWTENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):

LPrzedmiotem niniejszego zap>ttania ofertowego jest okresowa kontrola stanu techniczrego obiektu
budowlanego Inkubatora PrzedsigbiorczoSci przy Placu Zankorym 2 w Prudniku zgodnie z art. 62 Prawa
budowlanego polegaj4ca na:
sprawdzeniu stanu technicznego i przydaUroSci sieci i instalacji sanitarnej ( c.o, c.w.u, z.w.u,kanalizacja itd. ).
2. Informacje dodatkowe:
a) Przegl4d naIe|y wykonad w terminie uzgodnionym z ptzedstawicielem Zamawiajqcego w obecnoSci
upowaznionego przedstawiciela Zamawiaj 4cego.
b) Kontrola powinna zosta1 przeprowadzona przez osoby posiadaj4ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej

i

specjalnoSci.
3. Usluga stanowi4ca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego musi byi wykonywana zgodnie z przepisami
prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz szhtkq budowlan4.
IV. WARUNKI PI,ATNOSCI:
Po wykonaniu umovry, plafire przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez

wYKONAWCE.
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
24.07.2017 r. 11.08.2017 r.

-

VI. FORMA ZLOZENIAOFERTY
Ofertg (na FORMULARZU OFERTY stanowi4cym zalqcmknumer"l do zapytania ofefiowego naleLry zloii,yt
w formie pisemnej i dorgczyC na adres:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, ul. Rynek 1,48-200 Prudnik lub na adres e-mail:
inkubatory@prudnik.pl,
1.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKI.ADANIAOFERT:
Miejsce skladania ofert:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, ul. Rynek 1,48-200 Prudnik.
2.Termin skladania ofert:20.07.2017 r. do sodz. 15.00.
1.

3.Termin rozstrzygnigcia ofeft: 21.07 . 2017 r. o godz. 9.00
4.Termin zwi4zania ofefi4:24.07 .2017 r. - I1.08. 201'7 r.

VIII. WYKAZ DoKUMENTow I OSwIADCZEN, JAKrE zoBowr1zANl sA zr,oLyc ryRAZ
z OFERTA - WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowi4zany do zloheniawraz z ofertq:
1) oSwiadczef (na zalqczniku numer I do zapyania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzaj4cych, ze
Wykonawca:
- zapomal sig z zapytaniem ofertowym numer sprawy: APiRGP.413.6.2017 (w tym opisem przedmiotu
zam6wienia) i nie wnosi do niego zastrzehefi,
- posiada uprawnienia niezbgdne do wykonania przedmiotu zam6wienia (zapytaniaoferlowego),
- posiada niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponuje lub bgdzie dyiponowatr potencjalem technicznym,
a takhe osobami zdolnymi do wykonani a zam6wienia,
- zrajduje sig w sytuacji ekonomicmej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie zam6wienia,
- jestzwi4zany oferl4 od dnia 24.07.2017 r. do dnia 11,.08.2017 roku;
2) oSwiadczef (nazal1cnriku numer I do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) zap54anie ofertowe
numer sprawy APiRG413.6.2017 potwierdzajqcych, ze w stosunku do wykonawcy:
- nie otwarto likwidacji lub nie ogloszono upadloSci (chyba, Le po ogloszeniu upadlo5ci Wykonawca zawarL
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
pr zez likw idacj 9 maj 4tku upadle go) ;
3) wypelnionego FORMULARZA OFERTY stanowi4cego zaN4czniknumer I do zapytania ofertowego.
Kahdy z Wykonawc6w jest zobowiqzany zloLy(, dokumenty wymagane przez Zamawiaj4cego w jeclnej
z nastgpuj4cych form:
- oryginaly
- kserokopie poSwiadczone za zgodnoil z oryginalemprzez Wykonawcg.

-

-

-

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE :
l) cena- 100 %
2) cena musi obejmowad wynagrodzenie Wykonawcy .z tytulu rcalizacji przedmiotu zapylania ofertowego
opisanego w ust. III pkt.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO w terminie
WSKAzANym w ust. V TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOV/IENIA ZAPYTANIA OFERTowEGo
or

az nale Zny

p

odatek VAT.

UWAGA:

- cena musi byd zaol<r4glona do dw6ch miejsc po przecinku, czyli z dokladnoSci4 do jednego grosza.
3) W okresie obowi444wania umowy - cena netto za uslugi stanowi4ce przedmiot zapytania ofertowego nie
moZe ulec zmianie na niekorzyS( Zamawiajqcego. Wysoko5i stawki nalehnego podatku VAT moze ulec
zmianie wskutek jej urzgdowej zmiany na uslugi stanowi4ce przedmiot niniejszego zam6wienia. W takim

przypadku nowa stawka podatku

jej wysokoSd.

VAI

obowi4zywa( bgdzie od daty wejScia w

Lrycie

przepis6w zmieniaj4cvch

X.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:
Malgorzata Halek Malinowska Kierownik Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
tel:77 438 01 06, kom: 781 761 127, e-mail: inkubatory@prudnik.pl.

( podpis Zamawiaj4cego )

ZALACZNIK NITMER I DO ZApYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY

OFERTA

przeglgdu technicznego, obiektu budowranego
2 w Prudniku w zakresie sieci i instalicji Inkubatora
sanitarnej

zwoju Gminy Prudnik

I.DANE WYKONAWCY
I imie i nazwisko
I adres /

si"drit;

,r";;; w;k;;;*;;i

dk;;;i

PESEL:

.*

NUMER RACHUNKU

BANKO EGO:

...:

:1.

.:, .., ..........,..(d otyczy os6b fizycznych)
,.........

II. CENA:
O

feruj

9

wykonani e prze dm i otu zam6w ienia (zapy Iania
o fertowe go)

- ceng brutto*: ....,.,...,.......... (slownie: ..............:......

za

:

xCena musi obejmowad;

zapytania-ofertowego opisanego

RTOWEGO)

ZAPYTANIA OFERTOWEGO
lona do dw6ch miejsc po przecinku

atematyki).
- cena

netto:

- wysokosc stawki

w ust.III pkt. I

w terminie wskazanym w ust.

, czyli zdokladnosci4

do

V

) oraz nale2ny

jednego grosza

(slownie:

p"d;tkr;ar

-...'.

t;

i;;;il;,

...:.............,....................:.........].i?y,,lXit

III. OSWIADCZENIA:
OSwiadczam, ze:

'

zapoznalem sig z zapytaniem ofertowym numer sprawy:
ApiRGp.4l3 .6.2017 (w tym opisem przedmiotu
zam6wienia) i nie wnoszg do niego
- posiadam uprawnienia
u zam6wieni
- posiadam niezbgdn4 wiedzg i
uig lub bgdg sponowal potencjarem technicznym,
atakhe osobami zdolnymi do wykonar
- zn!fui.e sig w syflracji ekonomicznej i finansowej
zapewniajqcej wykonani e zam1wienia,
- zobowiqzujg sig do zawarciauro*y * terminie
*rturuny- prnrii^u*iai4cego,
- jestem zwi4zany ofert4 od dnia24.0i.2017
r. doania t t.6s.zbtz r.

-

niezbgdne
dos

o
uklad

ci (chyba, ze po
s4du,

jezeli

zeniu upadloSci Wykonaw ca zawarl
przewiduje zaspokojenia wier4rcieli

IV. DANE OSOBY UPOIWAZNIONEJ DO
KONTA KTIJ ZZAMAWIAJ,{CYM:
imig i nazrvisko: .....,.........
numer telefonu:
adres e-mail:

PODWYKONAWC Y/PODWYKONAWC OW

:

UJE/ NIE PRZE'IDUJE* powierzenia podwykonawstwa
*

w

ramach niniejszego

-niepotrzebne skre6liC

e

podwykonawcy/ podwykonawcom przewiduje
...... ,zlofych).

podwykonawcy/podwykonawcom przewiduje
zlolych).

zam6wieniu), kt6rego powierzenie

(slownie:

... procenr).

enie podwykonawcy/podwykonawcom _
formie zalqcznrka do FORMULARZA

UWAGA:
P1...2,3,.4 i.5 wypehriai
4wyla"omi2 Wykonawcy, kt6rzy przewidui4 podwykonawstwo
w ramach niniejszego zapytaniaofertoweso.

