ZAPYTA1YIE OFERTOWE NA ITDZIELENIE
zl'lvtÓwlENIA
PONIZEJ 30 OOOEURO

Remont kostki i odwodnieniabudynekA w Dps wygnanowice

dnia 12-09-2018

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Zamawiający _Powiat Swidnicki w Swidniku Dom Pomocy Społecznej Wygnanowice
Adres: Wygnanowice 40A 21-065 Rybczewice
tel./fax:8 I -5854063\ 5854809
e-mail : dpswygnanowice@interia.pl
NIP:71f2904539
II. opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotemzamówienia jest remont kostki i odwodnieniaprzed'budynkiemAw DPS
Wygnanowice którego zakres określaprzedmiar robót w załączeniu.
III. Termin wykonania zamówienia.
Wykonanie zamówienia w terminie do 23 października2018 r.
rV. opis sposobu przygotowania oferĘ.
. oferent powinien stworzyó ofertę na formularzu załączonym
do niniejszego zapytania- załącznikNr 1.
. oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt.
V.
. Koperta powinna być, zaadresowanana adres Zamawiającęgo
oraz następującoopisana llRemont kostki i
odwodnienia budynek A w DPS Wygnanowice"
oferta powinna byó sporządzonaw języku polskim, posiadaó datę sporżądzenia,zawierać dokładne dane i
cryte|ny podpis oferenta. oferta powinna zawieraÓ informacje potwierdzające stawiane przez
zamawiającego wymagania' .
V. Wykaz dokumentów jakie ma dostarcryć wykonawca:
'Dokument stwierdzający występowanie w obrocie gospodarczym (pozwolenie
na działalnośó).
VI. Miejsce oraz termin składania ofeń.
l. oferta powinna byó doręczona osobiście albo pocztĄ tradyryjną na adres Dom Pomocy Społecznej
Wygnanowice 40A 21-065 Rybczewice do dnia 20-09-2018.(do godz. 10:00).
2. o wyborze najkorrystniejszej ofeĘ oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.
3. oferęnt może przed upĘwem terminu składaniaofert zmięnió lub wycofaó swoją ofertę.
4. ofeĘ złożnnepo terminie nie będą rozpatrywane.
5. otwarcie ofert nastąpiw dniu 20-09-f0|8 r. o godz. 10.15w siedzibie Zamawiającego'
ofeĘ otrzlmane przez Zamawiającego po tym terminie zostanązwrócone bez otwierania.
VII. Dodatkowe informacje:
1. W odniesieniu do oferentów, ktorzy spełniająilw warunkiZamawiający dokona oceny ofeń na podstawie
kryterium: cena bruttu - 1000^/".
2. Jeże|i żadna z ofert nie będzie spełniałaoczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość
zamknięcia konkursu bez wybrania ofeĘ i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem'
lub ogłoszenie nowego konkursu. o zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamavtiający powiadomi
uczestników
YIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2.Wzor umowy.
3.Przedmiarrobót.

