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Załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE
W ramach realizacji zadań remontowych ujętych w planie finansowym na 2014 rok, zapraszamy
do składania ofert na wykonanie niżej wymienionych prac remontowych w budynku Miejskiego Domu
Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.
Zamawiający:
Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 172
58-570 Jelenia Góra
tel./fax: 75 755 37 70
e – mail: muflon@sobieszow.pl

Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert w trybie
zapytania ofertowego na prace remontowe w budynku Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej
Górze.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pracowni muzycznej Miejskiego Domu Kultury
„Muflon” w Jeleniej Górze (wielkość i zakres prac została określona w przedmiarze robót - Załącznik nr
3).
Wykonawca gwarantuje zabezpieczenie remontowanych pomieszczeń w sposób umożliwiający
prowadzenie działalności MDK „Muflon.
2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza
Wykonawca.
3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń
i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

4. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem
zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
5. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 3
do zapytania ofertowego.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie na wykonanie prac
remontowych, płatne na podstawie faktury, w terminie 30 dni od daty przekazania faktury
i bezusterkowego odbioru końcowego.
8. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.
9. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich
usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
10. Termin wykonania umowy: od dnia 18.08.2014 r. do dnia 29.08.2014 r.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
13. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
14. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
15. Termin składania ofert upływa dnia 14 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w sekretariacie Miejskiego
Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze.
16. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, elektronicznie na adres muflon@sobieszow.pl lub faxem
pod numer 75 755 37 70 .
17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
18.
Zamawiający
powiadomi
wszystkich
Wykonawców
o
wyniku
postępowania.
W zawiadomieniu
wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi
termin i miejsce zawarcia umowy.
19. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy
dostarczyć aktualny odpis z rejestru sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OFERTA
Przedmiot oferty :
Oferta na prace remontowe w pracowni plastycznej Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze.
Zamawiający:
Miejski Dom Kultury „Muflon”
ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra
Wykonawca :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

tel.

..............................................................................

REGON

fax.

.............................................................................

........................................................................

NIP ................................................................................

www ..............................................................................

e-mail ..........................................................................

My niżej podpisani :
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w zapytaniu ofertowym dotyczącym prac remontowych w budynku Miejskiego Domu Kultury
„Muflon” w Jeleniej Górze.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ofertą oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi
materiały Oferty i akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie zamówienia:

Prace remontowe w budynku MDK „Muflon” wyniosą
z tego: VAT........................%.

…………………………………..…........PLN

brutto

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w zapytaniu ofertowym tj. przez
okres 15 dni od upływu terminu składania ofert.
5. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących
złożonej oferty są:…………………………………………………...................
6. OFERTĘ niniejszą składamy na……….. kolejno ponumerowanych stronach.
7. ZAŁĄCZNIKI: (sporządzone i podpisane zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego) stanowią
integralna cześć naszej oferty.
8. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wyceniony przedmiar prac remontowych - wzór załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

…............................

dnia ….......................................

…...................................................................

Podpisy i pieczątki osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

