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Piła, 28 czerwca 2017 r. 

pieczęć zamawiającego 

(nazwa podmiotu, do którego kierowane jest zaproszenie) 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 2/2017 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na: 

Remont pomieszczeń czytelni w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile 

Zamawiający: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 64-920 Piła, ul. Bydgoska 21 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń czytelni w Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Pile przy ul. Bydgoskiej 21. 

2. OPIS OGÓLNY 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziane są m.in. następujące roboty: 

1) demontaż istniejących boazerii, 
2) wykonanie sufitu podwieszanego z płyty kartonowo-gipsowej, 
3) wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych, 
4) wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, 
5) zabudowa rur i grzejników, 
6) cyklinowanie parkietu. 

Przedmiot zamówienia określa „Projekt aranżacji wnętrza. Rysunki, wizualizacje i opis robót 
związanych z wyposażeniem i wystrojem wnętrza czytelni w Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Pile" oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. 
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Wykonawca winien dołożyć należytej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a 
zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej do realizacji kompletnego przedmiotu 
zamówienia. 
Przedmiar i kosztorys ofertowy załączone do zapytania ofertowego stanowią formę pomocniczą 
dla Wykonawcy i nie są wymagane przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało formę ryczałtu. 

3. TERMIN REALIZACJI 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

4. GWARANCJA 
1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na 

okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 
2) W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z 
nieprawidłowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 
pkt 1), jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

5. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
1) Wykonawca określi cenę wykonania całości przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w 

Formularzu ofertowym ceny ryczałtowej brutto, netto i podatku VAT. 
2) Cena ryczałtowa brutto podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres 

obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. 
3) Cena ryczałtowa brutto podana w Formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w terminie 21 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez obie Strony 
protokołem odbioru robót. 

7. KRYTERIA OCENY OFERT 
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena ryczałtowa brutto za 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia - 100%. 
2) Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: 

najniższa cena ofertowa brutto 
C= x 100 x waga kryterium (100%) 

cena oferty badanej 

3) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 
4) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów 

przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 

8. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty: 
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1) wypełniony Formularz ofertowy, 
2) podpisane Oświadczenie Wykonawcy, 
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 
Ofertę należy złożyć do dnia 6 lipca 2017 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21. 

Załączniki 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie Wykonawcy 
3. Wzór umowy 
4. Projekt aranżacji wnętrza. Rysunki, wizualizacje i opis robót związanych z wyposażeniem i 

wystrojem wnętrza czytelni w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile 
5. Przedmiar robót 
6. Kosztorys ofertowy 

c DYREKTOR 
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