GOK.26.1.2016

Domaniewice, 4 sierpnia 2016

Zaproszenie
do złożenia oferty cenowej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”
1. Zamawiający
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, ul Główna 3, 99-434 Domaniewice, tel. 0-46 838 35 13,
NIP 834-17-19-185
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest „ Remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaniewicach”
2.2. Szczegółowy zakres prac należy ustalić z zamawiającym podczas wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu z osobą
kontaktową, kosztorys nakładczy-obmiar należy traktować pomocniczo.
3. Obmiar dostępny jest na stronie www.gok-domaniewice.pl
4. Data rozpoczęcia realizacji: 17 sierpnia 2016 r..
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 września 2016 r
6. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu
O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
6.1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego
wyłącznie bez zastrzeżeń, poprzez złożenie oferty zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik 1 –formularz ofertowy do
niniejszego zapytania ofertowego.
6.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie profesjonalnej realizacji przedmiotu zamówienia.
6.3 Dysponują wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz odpowiednią liczbą osób zdolną do profesjonalnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
6.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia.
6.5. Zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w momencie jego realizacji
przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę spełnienia wszystkich powyższych wymogów. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić (do wglądu) oryginały dokumentów poświadczające, iż spełnia on
wszystkie warunki uprawniające go do udziału w tym postępowaniu.
7. Przygotowanie oferty
7.1.Oferta w niniejszym postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
7.2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na druku zgodnym z treścią załączonych formularzy.
Ofertę należy umieścić w kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta powinna być
zaadresowana do zamawiającego i opatrzona nazwą OFERTA NA REMONT SALI WIDOWISKOWEJ GOK.
7.3.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
7.4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań w
wysokości odpowiadającej cenie oferty.
7.5.Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będzie badana.
7.6.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7.7.Cenę oferty w postaci łącznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia należy wskazać na odpowiednim formularzu
oferty (załącznik nr 1).
7.8.Cena oferty, zawierająca wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, ma być wyrażona w PLN jako cena brutto
oferty.
7.9.Cenę oferty należy wyliczyć wg. kalkulacji własnej.

7.10.Szczegółowy zakres prac należy ustalić z inwestorem podczas wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu
z osobą kontaktową, kosztorys nakładczy, obmiar należy traktować pomocniczo.
7.11.Miejsce i termin składania ofert: Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach pokój nr 12, do dnia 16.08.2016 r., godz.
10.00.
7.12.Odpowiedź o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie przesłana drogą mailową do wykonawców w dniu 16
sierpnia 2016 r.
8. Sposób badania i wyboru oferty
8.1.Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
8.2.Po zakończeniu badania ofert Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponuje
najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w niniejszym
postępowaniu lub może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje
możliwość zaskarżenia decyzji wyboru oferty lub unieważnienia postępowania.
8.3.W toku rozpatrywania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz
prowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty, a także dokonać poprawek ofert, których dokonanie
możliwe będzie wskutek przeprowadzonych wyjaśnień.
8.4.Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części realizacji zamówienia.
9. Warunki umowy
9.1.Istotne postanowienia i warunki które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera projekt umowy – zał. nr 2.
9.2.Zamawiający przed podpisaniem umowy, w zależności od statusu prawnego Wykonawcy, może żądać od Wykonawcy
dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS)lub aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.
10. Osoba wskazana do kontaktu z wykonawcami: Barbara Szymajda, tel. 46 8383513 codziennie w godz. 8 – 16
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaniewicach
Edyta Baleja

