
Czerwionka – Leszczyny, dnia 19.10.2009 r.
IiR.2232- 6 /09

FORMULARZ  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY:           GMINA I MIASTO CZERIONKA-LESZCZYNY

ul. PARKOWA 9
   44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

1.Dotyczy zadania: 
Remont pomieszczeń w budynku  przy ul. Rostka 7

2.Niniejszym  zapraszamy  Państwa  do  złożenia  ofert  na  w.w  zadanie 
obejmujące w szczególności następujące roboty:

1) rozbiórkę ścianek działowych,

2) wykucie istniejącej stolarki drzwiowej,

3) rozbiórkę okładzin ściennych i posadzkowych, 

4) wymianę urządzeń sanitarnych,

5) wymianę instalacji wod-kan,

6) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

7) wykonanie posadzek z płytek  - gres R10,

8) niezbędną przebudowa instalacji elektrycznej,

9) ułożenie paneli podłogowych,

10)  montaż stolarki drzwiowej wew.,

11)  montaż ścianek g-k,

12)  malowanie pomieszczeń,

Remont w pierwszej kolejności rozpocząć należy  w wszystkich pomieszczeniach 

na I p. udostępnionych w  całości do  prowadzenia  robót .Po zakończeniu tego 

etapu  i  przeprowadzeniu  pracowników  z  parteru  na  I  piętro  będzie  można 

rozpocząć remont w pomieszczeniach nr 1,2,3,4  na parterze.

3. Termin realizacji :
- rozpoczęcie  09.11.2009 r.
- zakończenie 18.12.2009 r.

4. Ofertę  w zaklejonej kopercie,  należy złożyć w terminie do dn. 29.10. 
2009 r.  do  godz.  1100 w  siedzibie  Zamawiającego  ul.  Parkowa  9,  Czerwionka 
-Leszczyny. ( kancelaria – parter).
Kopertę należy opisać w następujący sposób :



„  Remont  budynku ul. dr Rostka”  Nie otwierać przed dniem 29.10.2009 r. godz. 
11.30 z podaniem adresu Wykonawcy.
                  

5. Termin związania z ofertą określa się na  30 dni od dnia otwarcia  ofert.

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

a)  Cena (koszt)  -  95%
b)  Gwarancja     -   5%

       7. Sposób oceny ofert:
Cena:

Za oferowaną cenę maksymalnie można otrzymać 95 pkt.
Tę liczbę punktów ( 95 ) otrzymuje oferta z najniższą ceną. 
Pozostali oferenci otrzymują ilość punktów wyliczoną wg  poniższego 
wzoru:
        cena  najniższa
X = ____________________________  x  100 %  x 95
        cena danego oferenta
gdzie:  X  -  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

Okresy gwarancji  punktowane są następująco:

- za 4 lata  gwarancji  -    1   pkt

- za 5 lat    gwarancji  -    3   pkt

- za 6 lat    gwarancji  -    5   pkt

8.  Zamieszczony  w  formularzu   zapytania  ofertowego   przedmiar   robót 
należy  wycenić   metodą  kalkulacji  uproszczonej  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe. 
Wyceniony  przedmiar  wraz  z  zestawieniem  materiałów   będą  dostarczone 
Zamawiającemu  przez  wybranego  Wykonawcę   przed  podpisaniem  umowy. 
Niedostarczenie w/w dokumentów skutkować będzie niepodpisaniem umowy z winy 
Wykonawcy

9. Opis sposobu obliczania ceny
Podstawą  obliczenia  ceny  za  roboty  budowlane  są  przekazane  Wykonawcy 
przedmiary robót (które stanowią materiał pomocniczy do wyceny).  Cena ofertowa 
musi uwzględniać te roboty,  których nie ujęto w przedmiarze, ale konieczność ich 
wykonania wynika z przepisów Prawa Budowlanego lub przepisów BHP. 
Wyliczona  w ten sposób cena jest ceną ryczałtową. 

10.Otwarcie ofert nastąpi 29.10.2009 r. o godz. 11.30 w Wydziale Inwestycji
i Remontów, AL. Św Barbary 6 Czerwionka -Leszczyny. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
podania  przyczyny.  Z  tytułu  unieważnienia,  oferentom  biorącym  udział
w postępowaniu nie przysługują żadne roszczenia

................................................
          podpis

Załączniki:
1 przedmiar,
2 wzór umowy.
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