Zbąszyń, dnia 22.01.2019r.

Urząd Miejski w Zbąszyniu
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11.ZSP.ZP.2019
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w formie
rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:
1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej właściwej jednostki
badawczo- rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych, uzgodnionej z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej dla budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Zbąszyniu w zakresie oceny aktualnego stanu technicznego budynku pod kątem
bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazanie rozwiązań zamiennych dla: zabezpieczenia przed
zadymieniem dwóch klatek schodowych, stanowiących drogi ewakuacyjne w sposób
określony
w przepisach techniczno-budowlanych (klatki schodowe powinny być obudowane i zamykane
drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania
dymu) oraz zawężeń drogi pożarowej.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej całego
budynku wraz z terenem wokół budynku oraz dokonania niezbędnych pomiarów obiektu.
Ekspertyzę należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie
elektronicznej (CD/DVD) po konsultacji zaproponowanych rozwiązań zamiennych
z Zamawiającym. Zamawiający może się nie zgodzić na rozwiązania zamienne
zaproponowane w Ekspertyzie, jeżeli będą one niemożliwe do wykonania lub będą wpływać
ujemnie na funkcjonalność obiektu, a także będą niewspółmiernie kosztowne do możliwych
rozwiązań alternatywnych,
Rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni od przedłożenia usługobiorcy faktury.
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.06.2019r.
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

4.


Cena: waga kryterium 100%
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.

5.
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania
przedmiotu zamówienia.
6.
Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 01.02.2019r. do godz. 11:00 na piśmie w
siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360
Zbąszyń lub faxem pod numer: 68 3846 010 lub na adres mailowy: urzad@zbaszyn.pl
(oferta musi wpłynąć na e-mail do godziny 11:00 dnia 01.02.2019r.)
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
7.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
8.

Termin związania ofertą: 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

9.

Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.
10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia.
11.

Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest:

Bartosz Eichhorst
Referat Infrastruktury i Nieruchomości
Urząd Miejski w Zbąszyniu
tel. 683866009 wew. 326

....................................................
(data, podpis kierownika referatu/jednostki)

