
                                                                                                                                  Chojnice dnia 24.10.2016r. 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 

89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53. 
tel. 52 397 65 11, fax. 52 397 35 66. 

e-mail: mzkchojnice@op.pl 

 

 

                                         Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego  

          o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości 30.000 EURO 

 
                                                      Numer procedury: ZP – 11/2016/DM 

 

 

  

        W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont pomieszczeń 

warsztatowych w budynku biurowo-warsztatowym Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w 

Chojnicach”.  

 
I. Zakres prac: 

   1. Zakres prac dotyczący wykonania zadania został ujęty w załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.    

   2. Materiały wykorzystane do wykonania powyŜszych robót muszą spełniać certyfikaty zezwalające     

        na wykorzystanie ich w budownictwie. Kolorystyka i rodzaj uŜywanych farb i płytek będzie  

        uzgodniona z Zamawiającym przed wykonaniem. 

   3. Wykonawca musi dokonać obmiaru, celem skalkulowania prac oraz przewidzieć prace towarzyszące,   

        niezbędne do wykonania podczas prowadzenia robót oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń innych  

        elementów powstałych w wyniku prowadzenia prac. 

   3. Przewidywalny termin podpisania umowy to 10.11.2016r. 

   4.  Prace powinny być realizowane w okresie od podpisania umowy do dnia 17.12.2016 r. 

 

II. Informacje dla Wykonawców: 

    1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powiadomi wszystkie zainteresowane strony o terminie   

         rozpoczęcia robót. 

    2. KaŜdy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać przedmiaru robót oraz   

        zweryfikować zakresy i technologie robót.    

    3. Wykonawca winien dokonać własnym staraniem wizji lokalnej, celem uzyskania informacji   

        koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń z tytułu  

        błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania. 

        Rozliczenie robót nastąpi w formie ryczałtowej. 
    4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja pracy naleŜy do obowiązków i obciąŜa Wykonawcę.  

        Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac naleŜy do obowiązków  

        Wykonawcy. 

    5. Termin płatności faktury – 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia faktury wraz z protokołem  

        odbioru prac przez Zamawiającego. 

    6. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesiące gwarancji na wykonane roboty, gwarancja rozpoczyna   

         bieg po uzyskaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego robót  podpisanego przez  

         Zamawiającego. 

     7. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: 

         O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

         a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi 

         b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeŜeli ustawy  

             nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

         c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a takŜe potencjałem ekonomicznym i technicznym  

             oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,  

         d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  



III. Sposób przygotowania oferty: 

     1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. 

     2. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

     3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu  

         Wykonawcy. KaŜda zapisana strona oferty oraz załączone dokumenty powinny być zaparafowane  

          przez ww. upowaŜnione osoby. 

     4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kosztorysu ofertowego dla w/w zadania. 

 

IV. Kryterium oceny ofert: 

 

      1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

          CENA  -  100 % 

       

       2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złoŜonych ofert. 

       3. Zastrzega się moŜliwość swobodnego wyboru ofert oraz uniewaŜnienia przetargu bez podania  

           przyczyny.  

 

V.  Warunki i termin wykonania: 

      1. Zamówienie będzie realizowane w całości. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

      2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na 10.11.2016 r. 

      3. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia ustala się do 17.12.2016 r. 

 

VI. Termin związania z ofertą 

      Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

       wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 

       1. Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 02.11.2016r. do godz. 09:00. 

       2. Dopuszcza się złoŜenie oferty: 

− w formie pisemnej na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,  

89-600 Chojnice, ul. Angowicka 53; 

− za pośrednictwem faksu: 52 397 35 66; 

− za pośrednictwem poczty elektronicznej: mzkchojnice@op.p 

       3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy. 

       4. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

           Dariusz Sawicki lub  Mirosław Brzuzy – tel. 52 397 65 11, e-mail. mzkchojnice@op.pl  

 

 

 

 

        Załączniki: 

        Zakres prac                – załącznik nr 1 

        Formularz ofertowy   – załącznik nr 2 

        Projekt umowy           – załącznik nr 3 

 

 

                                                                                 

                                                                                                      Zatwierdził 


