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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie przeglądów budowlanych pięcioletnich, jednorocznych oraz półrocznych i kominiarskich w obiektach

należących do POSiR – wg spisu z załącznika nr 1.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

a) W przypadku budynków wielkopowierzchniowych do 31 maja oraz 30 listopada

b) dla pozostałych budynków zgodnie z terminami wynikającymi z zeszłorocznych przeglądów.

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

dotyczy):

a) Udokumentowanie posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń.

b) Udokumentowanie posiadanych uprawnień kominiarskich.

c) Potwierdzenie wykonania przeglądów co najmniej trzydziestu obiektów w jednym zleceniu

d) Potwierdzenie wykonania przeglądu przynajmniej jednego obiektu o kubaturze przekraczającej 500 000 m³

e) Siedziba firmy zlokalizowana nie dalej niż 50 km od Poznania

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

Cena – 80 %

Doświadczenie (mierzone ilością dokonanych przeglądów obiektów wielkopowierzchniowych) – 20 %

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

a) Oferta musi być podzielona zgodnie z podziałem określonym w załączniku – wycena dla każdego oddziału 

POSiR sporządzona oddzielnie.

b) Ceny podane netto/brutto.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Siedziba Dyrekcji POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu, do dnia 16 maja do godz. 12.00

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: p.wichlacz@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:

Paweł Wichłacz, tel. 509 839 669, e-mail: p.wichlacz@posir.poznan.pl

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

zamówień publicznych.

      ……………………………………………………..…
                                         data i podpis Kierownika Oddziału
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