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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dębica, dnia 24.09.2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa istniejącego budynku
produkcyjnego wraz z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem
wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i gazu na działkach nr Ew. 1326/23, 1326/17, 1324/11,
1326/5, 1326/6 obręb 2 położonych w Brzeźnicy gm. Dębica” – Etap I. Roboty
modernizacyjno – remontowe części techniczno - administracyjnej.
W załączeniu przedkładamy przedmiary robót. Projekt wykonawczy dla w/w zapytania
udostępniony jest do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa.
1. Warunki jakie musi spełnić oferta:
a) termin wykonania robót:
- roboty fundamentowe,
- roboty wyburzeniowe,
- roboty murowe,
- roboty żelbetowe,
- wygłuszenie ściany od strony hali.
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od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2010,
- robót wykończeniowych w terminie styczeń – kwiecień 2011 r.
b)

ścisłe określenie przedmiotu oferty,

c) określenie wysokości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia (cena
jednostkowa - ryczałtowa), z rozdzieleniem wyceny na etap robót w 2010 roku i
w 2011 roku.
d)

gwarancja na roboty budowlane – 36 miesięcy,

e) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zamówienia, przedmiarem robót,
projektem wykonawczym, oraz potwierdzenia przyjęcia ich bez zastrzeżeń (w
przypadku zastrzeżeń, winny one być zgłoszone w formie pisemnej za zwrotnym
potwierdzeniem),
f) oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny, podpisana i
opieczętowana przez uprawomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy,
g) cena oferty musi być podana w złotych polskich netto. Podatek VAT należy
naliczyć zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami,
h) wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi
Oferent.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
3. Kryterium wybory ofert:
a) Cena – 100%
4. Inwestor zastrzega sobie prawo wezwania każdego Oferenta do:
a) Udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty,
b) Uszczegółowienia kalkulacji ceny ofertowej,
c) Potwierdzenia prawdziwości danych ofertowych.
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Odmowa udzielenia wyjaśnień lub uszczegółowienia kalkulacji ceny ofertowej powoduje
odrzucenie oferty.
5. Ofertę wraz z uproszczonymi kosztorysami prosimy złożyć najpóźniej do dnia
07.10.2010r. do godziny 15:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa, za pomocą poczty lub na
adres e-mail: handbud@handbud.com.pl
6. O wyborze Wykonawcy Oferenci zostaną poinformowani pisemnie, a wybrany Oferent
zostanie zaproszony do podpisania umowy. Dopuszcza się wybranie kilku oferentów, z
którymi przeprowadzone zostaną rozmowy szczegółowe, stanowiące drugi etap
prekwalifikacji, po którym dopiero wyłoniony zostanie Wykonawca.
Z poważaniem
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