Skarżysko – Kam., 05.11.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH

I.

Zapytanie prowadzone przez:

Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów
122D, lok. 114, 26-110, KRS 0000808690, REGON: 384635123, NIP: 663-187-93-35
II.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w siedzibie
Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Malowanie 2 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 60m2 i
wysokości 280cm:
- malowanie ścian w wybranych kolorach przez Zamawiającego farbą
zmywalną (jasne odcienie bieli, szarości lub brązu)
- malowanie sufitów w kolorze białym
2. Wykonanie drzwi wewnętrznych wraz z obsadzeniem ościeżnicy i
prawidłowego montażu.
3. Wymiana drzwi zewnętrznych (wewnątrz budynku) wraz z ościeżnicą.
4. Dostawa dwóch par drzwi wraz z ościeżnica regulowaną o wymiarach
skrzydła 90cm.
5. Dostawa i montaż wykładziny podłogowej, dywanowej o zwiększonych
parametrach technicznych, przystosowanej dla obiektów użyteczności
publicznej o łącznej powierzchni 60m2 wraz z plastikowymi listwami
dywanowymi.

Miejsce realizacji:
26-110, Skarżysko – Kamienna, Legionów 122D lok 113 i 114.

Termin realizacji:
do dnia 15 grudzień 2019r.

III.

Sposób wyłonienia wykonawcy:

⎯ spełnienie warunków formalnych będzie podstawą do dalszego
rozpatrzenia oferty
⎯ po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane
kryterium najniższej ceny – 100% Cena.
IV.

Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w siedzibie Zamawiającego
lub
za
pomocą
poczty
elektronicznej
na
adres:
biuro.miejskieinwestycje@gmail.com prawidłowo wypełnionego formularza
ofertowego.
Forma płatności:
‒ przelew bankowy na podstawie faktury, płatność do 30 dni
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 18.11.2019r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną
lub
elektroniczną
na
adres
biuro.miejskieinwestycje@gmail.com
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia
Zamawiającego jest: Robert Pajek tel. 509 169 709 Informacje można uzyskać
w dni robocze od godz. 8.00 – 16.00

(pieczęć nagłówkowa)

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
w ramach zadania:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH”
dla spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o

Wartość zamówienia netto: _____________________netto,
(Słownie: ___________________________________________________________________)
Podatek VAT: ____________________PLN
(Słownie: ___________________________________________________________________)
Wartość zamówienia brutto: ___________________ PLN brutto,

(Słownie: ___________________________________________________________________)
Oferta uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego zapisane w treści
zapytania ofertowego a zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Ja, niżej podpisany Oświadczam, iż:

•
•
•
•
•
•
•

Spełniam wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym.
Termin związania ofertą wynosi do 60 dni od daty złożenie ofert.
Oświadczam, że akceptuje warunki płatności: Faktury płatne w terminie do 30 dni od daty
wystawienia przez Wykonawcę.
Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią zamówienia, jest mi znana i nie wnoszę do niej
uwag.
Oświadczam, że nie posiadam żadnych przeterminowanych zobowiązań podatkowych i ZUS.
Oświadczamy, że spełniam wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść
złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego.

................................., dn. ................

...............................................
pieczęć podpis osoby uprawnionej

