Świnoujście 11.07.2018 r.

Znak sprawy: WIM.271.2.65.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający: GMINA - MIASTO ŚWINOUJŚCIE Wydział Inwestycji Miejskich ul.
Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:
projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w
Przedszkolu Miejskim nr 9
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: został określony we wzorze umowy oraz w
załącznikach nr: 1 i 2 do wzoru umowy.
3. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
a) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń: w specjalności
instalacyjnej określonej w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo budowlane,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowania stanowiącego przedmiot
zamówienia tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej dwa projekty instalacji elektrycznej całego obiektu
szkolnego/przedszkolnego, każdy obiekt o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3.
5. Dane do kontaktu: szczegółowych informacji udziela Tomasz Szczur, główny specjalista
Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, tel. 91/321 57 17.
6. Data realizacji zamówienia: zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.
7. Okres gwarancji: nie dotyczy.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 304 (sekretariat
Wydziału Inwestycji Miejskich) do dnia 25.07.2018 r. do godziny 15.00.
9. Data otwarcia/rozpatrzenia oferty: 26.07.2018 r.
10. Warunki płatności: 14 dni od daty wpłynięcia do Zamawiającego faktury wystawionej po
podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru.
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu
oferty dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego (cena ofertowa winna
uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia). Do oferty należy
dołączyć wypełnione i podpisane przez Wykonawcę wykazy usług i osób wraz z
wymaganymi w nich załącznikami oraz kopie, poświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem, aktualnych zaświadczeń:
a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
b) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Do niniejszego zapytania ofertowego dołączono formularz oferty wraz z załącznikami nr 1 i 2
oraz wzór umowy z załącznikami nr 1 i 2. Oferty Wykonawców niespełniających warunków
określnych w pkt. 4 i/lub sporządzone niezgodnie z pkt. 11 niniejszego zapytania ofertowego
nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny.

