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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawrajqcy

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej

Al. Jana Pawla II 6
83-200 Starogard Gdariski

Tel.0585624458
Fax 0585634014

www.mops. staro gard.pl

2. Przedmiot zam5wrcnia:

a) Przedmiotem zam6wienia s4 roboty polegaj4ce na wykonaniu podjazdu dla os6b

niepelnosprawnych przy budynku Srodowiskowego Domu Samopomoc ul. Pelpliriska 3,

83-200 Starogard Gdariski, kt6re obejmuj4:

o demontaz balustrad;

. rozbi6rkg istniei4cego podjazdu dla os6b niepelnosprawnych wraz z podestem

wej Sciowym (konstrukcj a betonowa) ;

. uzupelnienie tynku po rozbi6rce podjazdu i podestu;

. WwSz grLlzu| oczyszczeme podhoza'

o dostawa i monta? nowego podjazdu dla os6b niepelnosprawnych (konstrukcja zkrat
ocynkowanych r ze stali ocynkowanej).

b) Szczeg6Nowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera przedmrar rob6t (zal. nr 2) oraz

projekt (zal. nr 3).

c) Wynagrodzenie ma charakter ryczaltov,ry,przedmiar rob6t pelni funkcjg pomocnicz4,

zaoferowana cena powinna zawtetat wszelkie koszty zwrqzane zreahzacjqzam6wrcnra.

d) Wykonawca,po wczeSniejszym uzgodnieniuzZamawraj4cym, powinien dokonai wizji
lokalnej.

Wykonawcaudzieli minimum 36 miesigcy gwarancji na wykonane roboty.

Termin realizacji zamowienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Dodatkowe informacje natematprzedmiotu zam6wieniamoZna uzyskad pod nr tel.:

58-562-44-58 wew. 38 Ewa Filz, Jaroslaw Mikolajski.
Wykonawcy bior4cy udzial w niniejszym postgpowaniu powinni zLoLyc ofertg cenow?,

wraz z kosztorysem ofertowym, na wykonanie wyhei wymienionego przedmiotu

zam6wienia, wedlug zaNqczone go przedmiaru rob6t.

Warunki udzialu w postgpowaniu: W postgpowaniu mog4 wzi1c udzial tylko
Wykonawcy, kt6rzy wykah4,2e wykonali w ci4gu ostatnich 5 lat minimum 2 roboty

polegajqce na wykonaniu podjazdu dla os6b niepelnosprawnych z konstrukcji stalowej

lub schod6w z konstrukcji stalowej o wartoSci minimum 15 000,00 zNkaZda. Do wykazu
naleiry dol4czy( dokument potwierdzajAcy nrleLyte wykonanie uslugi np. referencje.
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7. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.

8. Spos6b przygotowania oferty: ofertg nale?y sporzqdzic w jgzyku polskim, w formie
pisemnej z opisem wykonawcy.

9. Miejsce i termin zloAema oferly:
10. Ofertg naleiry zlo2y6 do dnia 03.10.2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Miejskiego

OSrodka Pomocy Spolecznej w Starogardzie Gdariskim.

11. Ofwarcie ofert nast4pi: 03.10.2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiaj4cego (sala

konferencyjna).

12. Zarnawiaj1cy zastrzega sobie prawo uniewaZnienia postepowania w przypadku

wniesienia sprzeciwu przez wlaSciwy organ w sprawie zgloszenia zamiaru wykonania
powylszych rob6t.

DYF?EKTOR
MI

Zal4czniki:
1. Formularz oferty.
2. Przedmiar rob6t.
3. Projekt.
4. Wykaz wykonanych rob6t.
5. Wz6r umowy.

Powyzsze zapytanie nie jest zapytaniem o ceng w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zam6wreh

publicznych


