Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Promyczek”
z dnia 1 lipca 2014 r.

Kędzierzyn – Koźle, dn. 30.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” (ŚDS „Promyczek”) zwraca się z prośbą
o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia:
Remont wybranych
pomieszczeń wraz z wymianą wykładzin podłogowych
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu (korytarz,
szatnia dla uczestników oraz gabinet Kierownika Sekcji Rehabilitacji Społecznej).
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, skucie nierówności, gruntowanie podłoży,
wyrównanie i wygładzenie nierówności, nałożenie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową, przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, dwukrotne
malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami
(montaż).
2. Warunki wymagane od Wykonawców (jeżeli dotyczą): Referencje
3. Termin realizacji zamówienia: sierpień – wrzesień 2015 r.
4. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena: 50%
Jakość wykonywanych usług: 20%
Terminowość wykonywanych usług: 20%
Warunki rękojmi: 10%
5. Osoba z ŚDS „Promyczek” uprawniona do kontaktu:
Pani: Anna Brągiel oraz
Pani: Paulina Jakubowska
tel/fax: 77/472-40-30

Email: promycze@poczta.onet.pl

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14 sierpnia 2015 r. godz: 1530
7. Ofertę można*
a. Przesłać pocztą/kurierem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra
Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn – Koźle z dopiskiem (wskazać nazwę zamówienia, osobę
uprawnioną do kontaktu)
b. Dostarczyć osobiście na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra
Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn – Koźle

c. Przesłać emailem na adres: promycze@poczta.onet.pl
d. Przesłać faxem na numer 77 47 240 30

8. Załączniki: Wzór oferty Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu
udzielania zamówień do 30.000. Euro dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej: www.bip.promyczek-dom.pl
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów
oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ŚDS „Promyczek”
do zawarcia umowy.

Podpisano
Anna Brągiel

WZÓR
OFERTA
…………………………….
/Wykonawca/

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Promyczek”
ul. Piotra Skargi 25,
47-224 Kędzierzyn – Koźle

My, niżej podpisani ………………………………………………………….………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....
W odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe dotyczące:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
Składamy niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę
……………………………………………………………………………………………………………..….zł
(słownie: …………………..……………………......……………………………………………………….zł)
w tym ………………………………………..zł – podatek VAT ………………..%
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ……………………………………………………
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres … ………...………………………….…..dni
Ofertę składamy na ………………..ponumerowanych stronach.

Załączniki:
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..

………….……………………………….. dn. ………………………..……

……..………………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

