Mikoszów, dnia 19-09-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/03
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego
klubu jeździeckiego.
I. Zamawiający:
Stowarzyszenie św. Celestyna
Mikoszów 27,
57-100 Strzelin
NIP: 914-12-75-815
KRS: 0000090529
II.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie
oświetlenia zewnętrznego klubu jeździeckiego działającego przy Stowarzyszeniu św.
Celestyna wg przedmiarów stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce realizacji zamówienia – Mikoszów, działka numer 17/11.

III.

Kod zamówienia: Usługi
Kody CPV:
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

IV.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie realizacji
zamówienia.
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Ceny należy podać w polskich złotych z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

V.

Termin i miejsce wykonania zamówienia
Zamówienie musi być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 26 grudnia 2017 r.

VI.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.
Cena - 100% - kryterium to oznacza wybór oferty z najniższą ceną.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1

1. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego (zał. 2, 3, 4, 5) w terminie do dnia: 25-09-2017 r. do godz. 12:00.
2. Oferta może być złożona w wersji elektronicznej na adres: ksiegowosc@celestyn.pl lub w
wersji papierowej - osobiście w Stowarzyszeniu św. Celestyna lub przesłana za
pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenie św. Celestyna, Mikoszów 27,
57-100 Strzelin – liczy się data i godzina wpływu, która nie może być późniejsza niż
określona w poprzednim punkcie.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu wziąć udział mogą podmioty:
a) dysponujące odpowiednim doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia – w szczególności posiadającymi stosowne
uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszym zmówieniem.
b) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
c) nie posiadające żadnych powiązań kapitałowych ani osobowych z Zamawiającym.
2. Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie przedłożenie wraz z formularzem
ofertowym (zał. nr 2) następujących oświadczeń:
a) oświadczenie, że wykonawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem, potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zał. nr 3),
b) oświadczenie, że wykonawca znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia (zał. nr 4),
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (zał. nr 5).
3. Zamawiający może żądać od oferenta dodatkowych dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków podanych w punktach 1 a i b
IX.

I.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 2).
2. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zał. nr 3).
3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (zał. nr 4).
4. Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 5).
Informacje dodatkowe
1. Informacji dodatkowych o zamówieniu udziela Pan Rafał Cieślachowski, nr tel. 71 39 58 137,
email: ksiegowosc@celestyn.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania
uzasadnienia.

II.

Sposób zapłaty
Płatność z tytułu wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi po wykonaniu wszystkich
prac wynikających z niniejszego zamówienia na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, faktura musi być dostarczona do Stowarzyszenia św. Celestyna w nieprzekraczalnym terminie
do 26.12.2017 r.
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………..................................................
(podpis i pieczęć zamawiającego)

(miejscowość i data )

Załączniki:
1. Zał. nr 1 – przedmiar robót
2. Zał. nr 2 – formularz ofertowy
3. Zał. nr 3 – oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia
4. Zał. nr 4 – oświadczenie o sytuacji ekonomicznej
5. Zał. nr 5 - oświadczenie o braku powiązań
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