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ZAPYTANIE OF'ER

1. Przedmiot zam6wie

,,Modernizacja budynku

Woj ew6dzkiego Inspektorat

Kaliszu przy ul. Warszawski

Podstawa - niniejsze pos

kwoty okreSlonej w art. 4

WE Nr 612016

zgodnie z Prawem Zam6wi i re gulacj am i Zamawiaj4ce go.

Niniejsze zapytanie oferto jest opublikowane na st e internetowej Zamawnjilcego

(www.piorin. gov.pVwiori ielkopolskie\ w zakladce ,, wienia publiczne", stanowi4c

potencj alnych Wykona'wc6wjednoczeSnie zaproszenie d skladania ofer1i przez

zapytamem.zalnteresowanycn runleJ szy

2, Opis przedmiotu lenta

Przedmiotem zam6wienia j wykonanie rob6t budowlan zw tqzany ch z mo dernizacj q:

wanle w sprawle zamowlenla cl

rkt, 8 ustawy Prawo zamowit

Pub li cznych or az wewngtrzqti

1. Budynku garahowego

2. Ogrodzenia czESci nieruchomoSci

3 . Utwardzonych wewngtrzrlych ci4g6w pieszo-j ezdnych

Ad. 1: W budynku garaZowyrp o powierzchni zabudowy

technologii przewiduje sip wykonanie nastgpuj4cych ro

nkowej wartoSci niZs:zej od

publicznych jest prowarlzone

miejsc parkingowych.

m2, wykonanym w tradycl,jnej

rznych,

r6bek blacharskich,

tylnej dcianie budynkuL,

demontazu.

zacja gruzu, i element6rv



w dokumentacji projektowej,

ykonawcg wykonania ozESci

i1zany jest do wskazarLia w

konanie zamierza oowierzvi

owy.
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I

I
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Opis technologii wykonaniaJposzczeg6lnych prac ujELy z

przedmiaruch oraz STWiORI- stanowi4cychzaLqcznik nr 1

lanych bgd4cych przedmiotem



ik nr 1),

wrqzujqcymi przepisami, ptz:, zachowaniu przepis6w BHP

c) zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej,

izacyjnych,

2) P r zedmiot zam6wi enia zo ptani e wykonan y z materialow stalczonych prz,ez Wykonawcg,

3) Dostarczone materialy lane nie mog4 posiadad I , musz4 posiadad odpowiednie

certyfikaty, deklaracje i i atesty bezpreczeflstwa.

4) Zamawiajqcy zaleca wadzenie wizji lokalp miejsc przewidzianych do

a)

b)

1

d) uzgodnieniami dokon{nymi w trakcie realizacjtprac
, r 1 , 1,

modernizacii. w celu st nia wszystkich okolicznoSbi mog4cych miei wplyw na cenQ

ponosi odpowiedzialnoSci za

nim uzsodnieniu telef. po<l nr:

63c,

bgd1 przez Zamawiajqcego z

l

ofertow4 przedmiotu zampwienia. Zamawiaj4cy nib
l| .I | | rU I 

12
fv

nie stanowily zagro\enia dla]os6b przebywaj4cych w pobli
l

pracuj4cych

b6t, tak, aby

terenu rob6t.

wyrzqdzone

hrm. Wykorri:rwca

prowadzone flrace

podczas reahzacji7) Wykonawca ponosi peh14 odpowiedzialnoS6 za szk

prze dmi otu zamowienta.

przez Zamawiaj4cego.

przedmiotowe roboty i rgkojmi

iotu zam6u,ienia bez zastrzeLeh

mowlenla,

5. Wymagania formal4e wobec wykonawc6w

Wymaganym jest, aby Wykqnawca wykazil., Ze'.

nuje odpolviedrrim

ia,

potencjatem

dzialalnoSciprowadzonej

gospodarczej - wu2n4przez paly okres umowy,

- podpisze umowg na wykonj'wanie przedmiotu zam6wien wg wzoru - zalycznika nr 1l').

kazanta mos6w lez \V



6. Wytyczne dla wyko

Oferta powinna zawier ac

odpowiednim potencjalem

oraz oSwiadczeme o braku

waLnqprzez caly okres umo

- kosztorys ofertowy.

Zamawraj4cego.

awc6w dot. przygotowania {

izsze informacje:

i oferfy

Formularz znrkm 2

oraz nastgpuj4ce dokumenty

- aktualny wypis z Cerrtral Reiestru Dzial. Gos Iub KRS (max 3 mies. od daty

wystawienia),

- min" 2 dokumenty

ostatnich 5 lat,

qce naleZS4e wykonanie rd w podobnym zakresie w ci4gu

- oSwiadczenie o nosi iu uprawnien, wtedzy i ra oraz dyspono.waruu

staw do wykluczenia z pos

zamowren publicznych).

warua o zamowlenle ouDltlozne

(na podstawie art. 22 i24

- wykaz os6b, kt6re bgd4 tzowaly zadante,

polisg od odpowiedzialno i cywilnej w zakresie prow nej dzialalnoSci gospo darc'zej

rnicznym i osobami zdolnjz i do wvkonvwania zamoyvienia

(minimum wartoSci kosztot'y przedmioto\\rych rob6t),

zal4cznrk nr 3 , opisuj4cej]wymogi zawart

zalqczntkami. Wykonawca 
iobowi4zuj 

e sig

Zamawiajqcego.

8. Proces i kryteria wyporu Wyk

Oferty bgd4 najpierw podAa[e ocenie

potwierdzenie posiadania wiedzy i doSwiadcz

technicznym i osobowym Qraz zdolnoSci4 fi

zakresie Zamawtaj4cy rezeriruje sobie prawo

I

zal4cznrk nr 3 , opisuj4cej]wymogi zawart

zalqczntkami. Wykonawca fobowi4zuj e sig

ocenie ofefi, stanowi nodstalvow4 zasadE oce

oferla, kt6ra uzyska najwyzsi4la,cznq liczbg p

kryteria. 
1

l



ofert (warloSi brutto oferty) 1 obliczona wedlus wzoru;

ofero minimalna brutto

j oferty brutto

powierzona Wykonawcy t6rego oferta uzyska najwylszq

9. Termin i miejsce z nia oferfy na realizacjg wr mowlenta

Oferta powinna odpowr w pelni na zapytanie oferto wraz z zalqczntkami, po',r'rinna

u - zgodnie z formularzemokreSlai WykonawcQ oraz wskazywai osobg do

ofertowym stanowi4cym zal

Oferty prosimy przesyla

rkm 2 do niniejszego ia ofertowego.

i Nasiennictwa w Poznani ul. Grunwaldzka

Kryteria oceny cenofert:

Cena

Cena:

Realizacja zam6wienia

iloSc punkt6w.

10. Termin zwi4zania

Termin zwiqzama z ofertq

oznaczonego na skladanie

ofert4 o oznaczony okres,

powiadomi Wykonawc6w,

do 20.09.2016 r. 5.00 na adres:

lnspektorat Ochrony RoS

Poznar[.

Wojew6dzki

250B. 60-166

Oferta mole by c przeslaqa faksem lub e-mailem z ze skano rvanymi zalqcznik,ami

pelnienie warunku dotrzynaniai otrzymanie jej w kaldej zltych form bgdzie liczone jak

terminu zloLenta oferty. \trfykonawca wybrany w tym tgpowaniu musi zal4czTr( do

dokumentacji przed podpiganiem umowy pisemn4 (o inaln4) wersjg oferty wraz z

zal4cznikami, jeSli nie dostarpzyl jej wczesniej.

dfert. Zamawnjycy moZe prz

nip dlu2szy jednak niz koleine

a]ci podejm4 decyzjg, czy prze
I

. Zamawtaj1cy moZe przed yd wym6g terminu zwrztzania

dni. O fakcie tym Zamaw\ajqcy

jqwalnoilc oferty,

a sig wraz; z uplywem terminu

w Poznaniu, ul. Grunwaldzka

11. Dane Zamawiaj4celo do nadeslania ofert:
I

Wojew6dzki Inspektorat Qchrony RoSlin i Nasiennictrfi,a

250B,60-166 Poznafi. l

Faks 061 868-58-84 email:]da-poznan@piorin.gov.pl

Dodatkowych informacji na {emat zapytama ofertowego

Dzial Administracyjny, tel. 0]61 860-59-28, e-mail:

Poznan. dnra 6.09.2016 r.

piorin.gov.pl


