IF.272. 8 .2018

Pabianice, dn. 11.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie zadania : „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach
Powiatu Pabianickiego” realizowanego w 4 częściach:

A. Prace remontowo-budowlane, adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę
gimnastyczną w I LO w Pabianicach.
B. Remont siłowni w ZS Nr 3 w Pabianicach.
C. Zakup urządzenia na siłownię – Atlas wielostanowiskowy w ZS nr 3 w Pabianicach.
D. Wykonanie placu zabaw na terenie podwórka szkolnego w ZSS nr 4 w Konstantynowie
Łódzkim.

I.

Nazwa i adres Zamawiającego :
Powiat Pabianicki z siedzibą w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice
NIP 731-17-49-778
Tryb udzielania zamówienia :

II.

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie
z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 10/18 Zarządu Powiatu Pabianickiego z
dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro oraz na usługi społeczne.
III.

Nazwa zadania :
„Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego”
realizowanego w 4 częściach.

IV.

Opis przedmiotu zamówienia :

A. Prace remontowo-budowlane, adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę
gimnastyczną w I LO w Pabianicach.
B. Remont siłowni w ZS Nr 3 w Pabianicach.
C. Zakup urządzenia na siłownię – Atlas wielostanowiskowy w ZS nr 3 w Pabianicach.
D. Wykonanie placu zabaw na terenie podwórka szkolnego w ZSS nr 4 w Konstantynowie
Łódzkim

Termin realizacji umowy :

V.

do 20.10.2018 r.

VI.

Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty :
1) Oferty będą ocenianie na podstawie kryterium – cena usługi (waga kryterium – 100%).
2) Ocena punktowa zostanie obliczona według wzoru:
=

× 100, gdzie

C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena spośród ofert,
Cb – cena oferty badanej,
100 – waga kryterium.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
4) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenie przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania.
7) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w formie wartości brutto.
8) Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych
z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054
z późn. zm.). Należny podatek VAT powinien być wyodrębniony osobno dla poszczególnego
rodzaju usług.
VII.

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert :
1) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć do dnia 25.07. 2018 r. do godz. 14:00 z dopiskiem : Oferta na
wykonanie zadania : „ Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu
Pabianickiego”
2)
a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego : Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, Bud. A – informacja,
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mgruszka@powiat.pabianice.pl

3)

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.

4)

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu podpisania Umowy.

5)

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i ocen.

VIII.

Informacje dodatkowe :

1) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:
pisemną, telefoniczną lub faxem – nr (42) 215 91 66. Osobą uprawnioną do kontaktowania się
z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest
Pan Krzysztof Kulczyński Tel. 42 225 40 45.
2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
3)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji
z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego Zamówienia.

Załącznik :
1) Formularz ofertowy

ZATWIERZDZIŁ:
/-/ Krzysztof Kulczyński

