ZAPYTANIE OFERTOWE
upublicznione na następującej stronie : www.piwet.pulawy.pl
znak sprawy : DZ-2501/387/14
Wykonanie robót remontowo- budowlanych pokrycia dachów nad częściami segmentów F, G, H
– odcinki pomiędzy budynkiem wielopiętrowym a kondygnacją techniczną Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
Postępowanie jest prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie
art. 4 pkt.8 .
1. Zamawiający:
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pokrycia dachów nad
częściami segmentów F, G, H – odcinki pomiędzy budynkiem wielopiętrowym a kondygnacją
techniczną Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach w celu uzyskania szczelności dachów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera –
Załącznik nr 1a oraz Załącznik techniczny do opisu przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia. W związku z powyŜszym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia. Pisemne poświadczenie Zamawiającego z przeprowadzonych oględzin
naleŜy dołączyć do oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie
niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
- Roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoŜ., oraz zaleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz załącznikiem technicznym do opisu przedmiotu zamówienia,
który jest

dostępny jest na stronie internetowej www.piwet.pulawy.pl oraz pod adresem:

aneta.kruk@piwet.pulawy.pl.
Okres gw arancji – 36 miesięcy od bezusterkow ego odbioru końcow ego.
3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena powinna uwzględniać zakres prac określony w dokumentacji projektowej. W formularzu
oferty naleŜy podać cenę netto oraz cenę brutto. Ustalona cena musi gwarantować pełne wykonanie
zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. Ceny muszą być podane w złotych
polskich i nie mogą podlegać zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Termin wykonania zamówienia:
Zadanie naleŜy wykonać w następującym terminie: 23.10.2014-23.12.2014 r.
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
• Cena: 100 %
Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę
najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:
C= cena ofertowa najniŜsza x 100 pkt.
cena badanej oferty
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferta powinna być złoŜona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach:

wewnętrznej i

zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na adres:

„Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy”
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
“OFERTA NA remont dachów nad częściami F, G, H , znak sprawy DZ-2501/387/14 ”

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.10.2014 r., GODZ. 11:30 ”

Składanie ofert: 13.10.2014 r. , do godz. 11:00
Otwarcie ofert : 13.10.2014 r .o godz. 11:30.

Oferta nie spełniająca warunków przedmiotowych podlega odrzuceniu.
Termin waŜności oferty- 30 dni od dnia złoŜenia oferty.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę naleŜy złoŜyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być
podpisany przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta
określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy
oferenta.
Do oferty naleŜy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Wykaz naleŜy sporządzić na załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania min. jednej roboty podobnej
polegającej na remoncie dachu o powierzchni nie mniejszej niŜ 500 m.
c) wykaz osób biorących udział w realizacji inwestycji wraz z wykazem posiadanych uprawnień

Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje personelem o uprawnieniach: kierownik budowy ma
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Wykaz naleŜy sporządzić na załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
PowyŜsze dokumenty naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem

przez wykonawcę.
Wykonawcę nie spełniającego powyŜszych warunków naleŜy wykluczyć z postępowania, a jego
ofertę uznać za odrzuconą.
8. Osoba wyznaczona do kontaktu:
- Aneta Kruk , tel 0 81 889 31 00 , aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
9. Zamawiający wymaga, by zadanie było w pełni własnymi siłami wykonane przez Wykonawcę.
Nie dopuszcza się moŜliwości realizacji przedmiotowego zadania przy pomocy
podwykonawców.

Zatwierdził:…………………

