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II ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA O F E R T Y
Gmina Mińsk Mazowiecki

.> , -ń

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:
Remont pokrycia dachowego budynku świetlicy w miejscowości Królewiec

.

gm, Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem postępowania ofertowego jest remont stropodachu żelbetowego pokrytym papąo spadku
5% w budynku świetlicy w miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki.
.
Przebudowę należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2.
1. Specyfikacja remontu pokrycia dachowego:
1) Przed podjęciem czynności remontowych należy dokonać szczegółowej wizji lokalnej.
( Królewiec ul. Wspólna 113, działka o numerze ewidencyjnym 402)
2) W zakresie prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego
należy wykonać wszelkie prace związane z prawidłową realizacją zadania wg. szczegółowej
dokumentacji-załącznik nr 2
3) Remont należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
l.Gwarancja:
Zamawiający wymaga na całość robót oraz wszystkie zamontowane urządzenia i materiały
3 letniej gwarancji i rękojmi (licząc od daty

podpisania protokołu odbioru stwierdzającego

wykonanie przedmiotu umowy bez uwag). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3.Zasady sporządzenia oferty;
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1
2. Ceny podana w ofercie jest cena ryczahowa. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy, zgodnej ze wzorem
zamieszczonym jako załącznik nr 3, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

4. Inne wymagania:

'

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia Wykonawców w przypadku ofert wadliwych i/lub
niekompletnych.

W przypadku,

gdy

Wykonawca, którego

oferta

została

wybrana jako

najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
5. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 września 2016 roku
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%,
8. Termin i miejsce składania ofert: 26.08.2016 r.. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki sekretariat pok.
102, fax. 25 756 25 50 lub na adres email: inwestvcje(5),minskmazowiecki.pl.

Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Pani Marta Kesner podinspektor ds. inwestycyjnych, tel. (25) 756 25 23

, .

JolaruoDamasiewicz
/Sekreiari

