ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Śródmieście"

Sp.

z

o.o.

zaprasza

do

składania

ofert

na

realizację

zamówienia

publicznego

pn.:

„Remont wiat handlowych”.

Zakres zamówienia (usługi):
Wykonanie robót ślusarskich polegających na podniesieniu wiat handlowych znajdujących się na terenie targowiska
miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach. Podniesienie do wysokości 230 cm (o ok. 40 cm do 70cm w zależności od
lokalizacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi PINB.
Przedmiotowa regulacja wysokości posadowienia daszków polegająca na przecięciu istniejących słupków pionowych i
ustabilizowaniu rozstawu pionów.
Wykonawca na etapie realizacji przedstawi dokumentację warsztatową potwierdzoną przez osobę z uprawnieniami do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Zamawiający umożliwi Oferentowi w celu przygotowania się do złożenia i prawidłowego sporządzenia ofert
przeprowadzenia wizji lokalnej dla zapoznania się z nieruchomością która jest przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy,
który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Dodatkowe informacje:
Wykonawca w ofercie cenowej podaje cenę za roboty ślusarskie w obrębie jednej (1szt.) wiaty handlowej.
Szacunkowa liczb wiat handlowych przeznaczonych do remontu: 150 sztuk (+/- 10%).
Ewentualna zmiana liczby wiat handlowych przeznaczonych do remontu nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie wykonane roboty ślusarskie wg cen określonych ofercie Wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu:
Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania przedmiotu umowy:
a) Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wynikające z przepisów prawa /oświadczenie składane wraz z ofertą/

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia przesłania zlecenia (planowany remont: listopad,
grudzień 2020 roku).

Kryterium wyboru Wykonawcy: Cena 100%.

Oświadczenia i dokumenty:
•

Wraz z załącznikiem nr 1 (oferta) Wykonawca składa:
- Oświadczenie do oferty;
- Zaparafowany projekt umowy;
- Aktualny wypis CEiDG/ KRS;

•

Zamawiający wezwie najwyżej ocenionego Wykonawcę do złożenia pozostałych dokumentów i oświadczeń w
terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia.

•

Dokumenty i oświadczenia składane są w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

•

Niezłożenie dokumentów i oświadczeń w wymaganym terminie powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. „Śródmieście” Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do nie zawarcia umowy bez wskazania przyczyny lub wyboru oferty z wyższą ceną, jeśli ma zastrzeżenia, co do
możliwości wykonania przez Oferenta zamówienia.
Ofertę należy złożyć według załączonego wzoru wraz z wymieniony w niej załącznikami.

