na : Zamówienie publiczne o wartości poniżej
obejmujące wykonanie remontu instalacji

Zapytanie ofertowe

130.000,00 zł

w

wodno-kanalizacyjnej

mieszkaniach lokatorskich znajdujących

się

w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu
Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. AugusĘna Kordeckiego 19.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

POSTANOWIENIA OGOLNE
Zunowienie o wartościnetto poniżej 130.000,00 zŁ, w niniejszym nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo Zamowteń Publicznych.

il.

ZAMAWIAJĄCY

Specjalny OśrodękSzkolno-Wychowawczy r]r 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK
ul. Augustyna Kordeckiego 19
62-800 Kalisz
NIP: 618 19 55 236
TęI. 62 50ż 35 55
Fax 62 502 32 67
e-mail: info@os-w.pl
strona i nternetowa : www.os-w.pl
ro

ilI.

dzą

zarnawiaj

ąc

eg

o:j

e

dno stka s am

o r

ządu ter yĄori alne go

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjn€1
w mieszkaniach lokatorskich znĄdulących się w budynku SOSW nr 2 w Kaliszu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi wraz z kosztem materiałów.
Szczegółowę Wszczęgólnienie zakresu robot zawarte jest w przedmiarze robót (plik
pdf i ath), stanowiącym zŃącznlk do niniejszego zapytania, według którego należy
złożycofeńę.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót,
po wcześniej szym ustaleniu terminu z Zamawrującym.
Wszystkie pface należy wykonać zgodnie ze sztukąbudowlaną, watunkami BHP przez
wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem.
Wszystkie ttżyte materińy muszą posiadać właściwecerlyfikaty i aprobaty.

IV.
V.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacii zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 202tr.

OKRES GWARANCJI
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji
od bezusterkowego odbioru końcowego.

na

przedmiot zamówtenta

vI.

OPIS WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferta powinna zawrcrać cenę brutto za realizację całościzadania. Cena ryczałtowa
brutto jest ceną ostatęczną obejmującą wszystkie kosźy i składnikt zwtązane
zrealtzacjązamówienia,zgodnte zzap7,tantem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT,
upusty, rabaty, dostawa i rozładunek, materiały i robocizna.

SPOSOB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferlę należy złożycw sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19,
62-800 Kalisz, do dnia 15 listopada2021r. do godziny 10.00 lub przesłać pocztąna

VII.

adres Ośrodka(decyduj e data dostarczenia/wpływu przesyłki).

WII. INFORMACJE DOTYCZĄCEWYBORUNAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiąący zawiadomi w terminie do
2.
3.
4.
5.
6.

Ix.

16 listopada 2021roku do godz. 14.00 wszystkie podmioty, które dostarczyły oferty
w ustalonym terminie.
Oferty złożonepo terminie nie będą rozpatrywane
Oferent możęprzedupływem tęrminu składania ofert zmienić lub wycofaó swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamau,iający może żądać od oferentów wyjaśnień
doty czący ch treści złożony ch ofert.
ZamawiĄący dopuszc za tylko kompleksową ofertę.
Jeżęli fitma, której oferta zostŃa wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
ZamawiĄący może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór
najkorzystniejszej oferty nie zobowiązląe Zamawlającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia procedury zapytania ofertowego
bez podaniaprzyczyny.

OSOBY DO KONTAKTU
Katarzyna Hybś- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr
im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
tel. 62 502 35 55
e-mail: info@.os-wp.pl
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