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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia: 

modernizacja dachu budynku restauracji Rycerska na terenie campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa 98.

        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty jest w załączniku  nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

30.11.2015r.

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli  dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji  (wymagane dokumenty -

jeżeli dotyczy):

 Wykonawca  winien  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  ,  jeżeli  przepisy  prawa

nakładają obowiązek ich posiadania. Ponadto wykonawca winien wykazać się wiedzą i doświadczeniem.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym

okresie, jedną robotę o wartości minimum 100 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu lub modernizacji

dachu. Wykonawca wykaże ponadto, iż  dysponuje   minimum 1 osobą - kierownik budowy, posiadającą

uprawnienia  budowlane  (wymagane  ustawą  Prawo  budowlane)  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  w

budownictwie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wraz z aktualnym

wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego.

Zamawiający zastrzega, iż w trakcie wykonywanych robót obiekt nie może być wyłączony z eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z obiektem, terenem robót i warunkami lokalnymi w których

prowadzone będą roboty.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

    cena, potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie, oświadczenie o  zapoznaniu się z obiektem, z terenem

robót, warunkami lokalnymi w których prowadzone będą roboty.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

    w ofercie należy podać propozycję wysokości  wynagrodzenia netto  wraz z terminem realizacji zamówienia , 

dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje,  oświadczenie, że składający ofertę 

zapoznał się z obiektem, terenem robót, warunkami lokalnymi w których prowadzone będą roboty.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

oferty należy składać w terminie do dnia 23.09.2015r. do godz.10:00

Oferty  wysyłane  drogą  elektroniczną  należy  wysyłać  na  adres  e-mail:  i.olszewska@posir.poznan.pl oraz

a.kras@posir.poznan.pl 

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do

sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Andrzej Kras tel.  501 302 863 oraz Iwona Olszewska tel 503 113 278.

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych.
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