Złotoryja, dnia 01.03.2019 r.

ZAPROSZENIE
do składania ofert
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedszkole Miejskie nr 2 , ul. Górnicza 21/23, 59-500 Złotoryja
e-mail: przedszkole@2.zlotoryja.pl
tel. 76 8783 820
2. Nazwa zamówienia: roboty budowlane polegające na wymianie instalacji
wodno- kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Złotoryi ul. Górnicza
21/23
3. Opis przedmiotu zamówienia i rodzaj zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem
remontu pomieszczeń kuchni, polegającym na wymianie instalacji wodnokanalizacyjnej.
4. Termin realizacji zamówienia : od 01.07.2019 r.- 31.07.2019 r.
5. Kryteria oceny ofert:
* najniższa cena 100%
* termin wykonania: lipiec 2019 r.
6. Miejsce , termin, forma składania ofert:
* siedziba zamawiającego: Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi, ul. Górnicza 21/23
* termin do dnia 31.03.2019 r. do godz. 15.00
* ofertę należy składać pisemnie w języku polskim, na załączonym formularzu oferty,
w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i z umieszczonym napisem: „Oferta na wymianę
oświetlenia w sali grupy I i V Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi, ul. Górnicza
21/23”
* ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową
* otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2019 r. o godz. 13.00.
7. Dane kontaktowe:
Jolanta Smolińska, Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi tel. 76 8783 820, e-mail:
przedszkole@2.zlotoryja.pl
8. Dodatkowe informacje: …................................................................................
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zaproszenia bez podawania
przyczyny.
…..................................
Załączniki:
1/ formularz ofertowy
2/ opis przedmiotu zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY

I ZAMAWIAJACY
Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi ul. Górnicza 21/23, 59-500 Złotoryja
II WYKONAWCA
1/ Nazwa firmy.......................................................................................................................................
2/ Adres firmy …....................................................................................................................................
3/ NIP...................................................

e-mail.................................................................

4/ nr tel: …...........................................
W związku z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pomieszczeń kuchni
polegających na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z dokumentami postępowania na następujących warunkach:
1/ Kwota netto:........................................... PLN
Słownie: …............................................................................................................................ PLN
2/ Należny podatek VAT według stawki …............... % wynosi …....................................... PLN
Słownie: …............................................................................................................................ PLN
3/ Kwota brutto : ….................................... PLN
Słownie: …............................................................................................................................. PLN
4/ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
5/ Akceptujemy termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

….....................................................................
Podpis
(imię i nazwisko osoby reprezentującego wykonawcę)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Informacje podstawowe
Obiekt : Przedszkole Miejskie nr 2 , 59-500 Złotoryja, ul. Górnicza 21/23
tel. : 76 8783 820
e-mail : przedszkole@2.zlotoryja.pl
2. Temat przedmiotu zamówienia
Tematem przedmiotu zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu
pomieszczeń kuchni polegającym na wymianie instalacji wodno- kanalizacyjnej w Przedszkolu
Miejskim nr 2 w Złotoryi.
3. Kody CPV
Kod CPV: 4533 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej w kuchni Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Złotoryi.
5. Zakres prac obejmuje wykonanie demontażu istniejących instalacji oraz wykonanie nowych
instalacji . Wymienione instalacje należy włączyć w istniejące układy instalacyjne.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zainwentaryzować podtynkowe instalacje (np.
elektryczne) znajdujące się w obrębie prowadzonych prac w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

