Kościan, 21.09.2021 r.
Znak sprawy ŚDS.242.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
Zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę/usługę/robotę budowlaną.

Zamawiający: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie
ul. Szczepanowskiego 1
64-000 Kościan
1. Przedmiot:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wraz z białym montażem łazienki na II
piętrze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościanie.
W przedmiocie uwzględniono następujące prace wraz z zakupem materiałów:
a) Prace demontażowe:
- demontaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych
- demontaż płytek podłogowych, ściennych
- demontaż wanny, toalety, umywalki
- demontaż oświetlenia, włączników oraz gniazdek
- demontaż przewodów kanalizacji sanitarnej, instalacji wodnej i grzewczej
b) Prace porządkowe:
- wywóz odpadów z demontażu,
b) Prace remontowe:
- równanie ścian
- równanie posadzki – wylewki samopoziomujące
- tynki
- ułożenie glazury i terakoty
- gruntowanie
- malowanie
- zabudowa i montaż przewodów instalacji sanitarnej, wodnej i kanalizacji
- wymiana odcinka rury kanalizacyjnej
- zabudowa rur kanalizacyjnych
- montaż kratek wentylacyjnych
- montaż kratek odpływowych
- montaż lamp oświetleniowych typu Led wraz z włącznikami gniazdka i punktami
elektrycznymi
c). Biały montaż:
- montaż wanny,
- montaż pralki,
- montaż umywalek z bateriami wraz z punktami hydraulicznymi
- montaż sedesów ze spłuczkami wraz z punktami hydraulicznymi

- montaż zaworków pod baterie, syfonów i całego niezbędnego o sprzętu
- montaż luster
- montaż dozowników na mydło, podajnika na ręczniki papierowe i papier toaletowy
- montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych
3. Materiały wykorzystane podczas prac remontowych mają być fabrycznie nowe, bez wad,
dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Cena materiałów i wyposażenia ma oscylować w
średnią cenę rynkową . Wybór materiałów zostanie uzgodniony z zamawiającym.
2. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia : od 11.10.2021 do 30.11.2021 r.
3. Istotne warunki zamówienia:
a) Zamawiający informuje, że może dokonać wyboru oferty w prowadzonym trybie zapytania
ofertowego o ile wpłynie jedna ważna oferta.
b) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.
W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę dopuszcza się
możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została
zbadana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
c) oferty nie spełniające wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
d) Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do unieważnienia postępowania m.in. w przypadku gdy:
- nie złożono żadnej oferty,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
a zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert,
e) w przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
h) ofertę należy złożyć w języku polskim, napisanym w sposób czytelny na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
i) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.
j) Wykonawca zobowiązuję się do udzielenia na wykonane prace 24 miesięcznej gwarancji,
licząc od dnia odbioru prac.
k) płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę
po dokonaniu odbioru prac w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej
faktury.
1) w przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego
oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
4. Kryteria ocen:
a) najniższa cena

5. Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej w terminie do 4 października 2021 roku do godz. 14.00
(osobiście, pisemnie – listem) na formularzu ofert u kierownika jednostki,
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W KOŚCIANIE i opatrzonej napisem „REMONT WRAZ Z BIAŁYM MONTAŻEM
ŁAZIENKI NA II PIĘTRZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
W KOŚCIANIE”
Załączniki:
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kościanie
Jolanta Jarząb

Załącznik nr 1

OFERTA
(formularz ofertowy)
Nazwa wykonawcy:
Siedziba wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica:
Kod pocztowy:
Telefon:
Strona www.
E- mail:
NIP:
REGON:

Nr domu:

Nr lokalu:

Do:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie
ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Brutto: ……………………………….. zł
Słownie: …………………………………………………………………………………………......
2. Cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia:
4. Warunki płatności:
 akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym,
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 15 dni, od dnia złożenia oferty,
 gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy
się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
 uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
……………………….. dn……………………………..

