BURSA PtOCKA

ul. 3 Maja 35, 09-402 Plock
tel. 243643651,

fax: 243643652

e-mail: bursa35@wp.pl, http://bursa-plock.pl

P~ock, dn.04.07.2018 r.
L.dz. Bursa/146/07/2018

ZAPROSZENIE

DO zloiENIA

OFERTY

Dyrektor Bursy Plockie] zaprasza do ztozenia ofert na realizacje zadania pod nazwa:

Przebudowa i remont budynku zamieszkania zbiorowego przy ul.3 Maja 35 w Pfocku
w celu dostosowania obiektu Bursy Pfockiej do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
w zakresie obejrnujacyrn

wykonanie robot branzy budowlanej

w pomieszczeniach piwnic budynku,

stanowiacym

i elektrycznej

II etap zadania

I. Zarnawiajacy
Gmina - Miasto Plock, PI. Stary Rynek 1, 09-400 Plock, NIP 774313571
reprezentowana przez Zbigniewa Kaczmarczyka - Dyrektora Bursy Plockiej dzialajaceqo na
podstawie pelnornocnictwa Prezydenta Miasta Plocka nr 223/2014 z dnia 26.08.2014r.
II. Przedmiot zamowlenla
Szczeqolowe informacje dotyczace zarnowienia zawiera:
a) zafacznik nr 2
- opis przedmiotu zamowienia,
- uwarunkowania realizacji robot,
- wymogi dotyczace przygotowania oferty, wycena przedmiotu zarnowienia,
zalecenia dla wykonawcy, wymagane uprawnienia dla osoby kierujqcej robotami,
- termin realizacji, gwarancja jakosci,
zabezpieczenie

dodatkowe kryteria oceny ofert,

nalezyteqo wykonania umowy,

- warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia
b) zafacznik nr 3
- wzor umowy
c) zafacznik nr 4
- przedmiar budowlany
- przedmiar elektryczny

1

III. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna bye sporzadzona na formularzu ofertowym wraz z tabela stanowiace
zafacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do zlozenia oferty, w tym:
- bye opatrzona pieczatka firmowa,
- posiadac date sporzadzenia,
- zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- bye czytelnie podpisana przez wykonawce (w przypadku osoby upowaznionej do
zrozenia oferty nalezy dolaczyc upowaznienie),
IV. Miejsce, termin skladanla i oceny ofert
1. Postepowanie wszczete na podstawie niniejszego oqloszenia prowadzi sie z
zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do zlozenia oferty
wymagana jest forma pisemna.
2. OfertE?nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiajqcego - Bursa Plocka ul.3 Maja 35 w Plocku
(sekretariat dyrektora bursy czynny codziennie od poniedziatku do piatku w godz. 8.0015.00) do dnia 20 lipca 2018 roku do godz. 12:00. Decyduiaca jest data i godzina
wplywu do siedziby Zamawiajqcego.
3. Oferte nalezy urniescic w zarnknietej kopercie zaadresowanej na Zamawiajqcego oraz
oznaczyc:
Oferta na przebudowe
i remont budynku Bursy Pfockiej w celu dostosowania
obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej (II etap).
Nie otwierac przed 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
4. Ocena ofert odbedzie sie w dniu 20 lipca 2018 r.
5. Termin zwiazania oferta 15 dni.
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godz. 14.00 w pokoju dyrektora bursy.

V. Dodatkowe informacje
1. Dodatkowe informacje zawieraja zafaczniki: nr 5 - Pozwolenie na budowe,
Inwentaryzacja,

nr 6 -

nr 7 - Specyfikacja techniczna, nr 8 - Dokumentacja techniczna

1. Ofere nt, kt6rego oferta zostanie wybrana bedzie zobowiqzany do podpisania umowy
wedluq wzoru stanowiqcego zalacznik

nr 3 do niniejszego zaproszenia do skladania

ofert.
2. Informacji dotyczqcych zam6wienia udziela Pani Anna Czerska tel. 24367 1664.
3. W sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

kodeksu cywilnego.

VI. Zalacznikl:
Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zam6wienia
Zalacznik nr 3 - Wz6r umowy
Zalacznik nr 4a - Przedmiar budowlany
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oqloszeniem

zastosowanie

maja przepisy

Zalacznik nr 4b - Przedmiar elektryczny
Zalacznik nr 5 - Pozwolenie na budowe
Zalacznik nr 6 - Inwentaryzacja
Zalacznik nr 7 - Specyfikacja techniczna
Zalaczruk nr 8 - Dokumentacja techniczna

DYREKTOR

BURSYP~IEJ

mgr Zhignie'W')i&z",arczyk
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