Wilamowice dn.02,08.2019r.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „ Wykonanie prac budowlanych budynku
handlowego z lokalami mieszkalnymi na piętrze w Dankowicach przy ulicy Św Wojciecha
15 zgodnie z dokumentacja projektową opracowaną przez Pracownie Projektową arch
Urszula Luranc ( data opracowania styczeń 2019r)
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na wykonanie prac związanych z
termomodernizacją budynku i wymianą instalacji co wraz z dostawą pieca w
Dankowicach przy ulicy Św Wojciecha 15.

1. Zakres przedmiotu zapytania ofertowego:
Szczegółowe informacje:
Wycenę całości prac budowlanych należy dokonać w oparciu o :
1. Przedmiar robót opracowany przez tech bud Henryka Sporysz stanowiący
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2. Projekt budowlany opracowany przez mgr inż arch Urszulę Loranc stanowiący
załacznik nr 2 do zapytania ofertowego;
Zakres prac :
1. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;
2. Montaż nowej stolarki;
3. Wykonanie izolacji fundamentów;
4. Wykonanie drenażu;
5. Prace związane z dociepleniem ścian budynku;
7. Wykonanie nowej instalacji CO wraz z instalacją gazową;
6. Inne roboty towarzyszące niezbędne do wykonania zamierzenia inwestycyjnego.

2. Wyłączenia z zakresu dostawy:
- brak wyłączeń;

3. Uwagi:
- brak;

4. Udzielanie informacji wyjaśniających w sprawie zakresu zapytania:
Istnieje możliwość uzyskania informacji wyjaśniających zakres zapytania oraz
istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej
wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania

na terenie obiektu po

w terminie do 09.08.2019 osoba do

kontaktu : Janusz Drewniany 504039258
Prosimy składać pytania do: p Janusz Drewniany email : biuro@jdprojekt.pl dw
P.Beata Bujarek beatabujarek@kupiecgees.pl
Zastrzegamy sobie prawo rozsyłania do wszystkich uczestników postępowania,
odpowiedzi na pytania zadane przez któregokolwiek z oferentów.

5. Warunki prezentacji oferty:
Prosimy o dostarczenie oferty uzupełnionej wg załącznika nr 3, zatwierdzonej przez
osoby reprezentatywne. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty email na adres
beatabujarek@kupiecgees.pl do dnia 16.08.2019r. do godziny 12:00.

6. Dodatkowe informacje
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.: nie dotyczy.
Oferty Wykonawców, zostaną ocenione z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1.
2.
3.
4.
5.

Kryterium „Cena Oferty”
Kryterium „Wartość techniczna oferty ”
Kryterium „Termin realizacji”
Kryterium „Okres gwarancji ”
Kryterium „Warunki płatności ”

Kupiec GE-ES Sp. z oo informuje, że oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty
niekompletne lub niespełniające wymogów mogą zostać odrzucone. Oferty
zakwalifikowane zostaną ocenione na podstawie przedłożonych dokumentów.
Kupiec GE-ES Sp. z oo zastrzega sobie prawo na każdym etapie postępowania wyboru
Wykonawcy do odstąpienia od akcji ofertowej bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Beata Bujarek
Prezes Zarządu

