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              STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZ ĄT „AZYL”  ul. Brzegowa 151 
                                                                    58-200 Dzierżoniów 
                                  
zaprasza do złożenia oferty cenowej ( do 14 000 euro) na zadanie   pn:

„Wymiana posadzki z płytek ceramicznych budynków nr 1 i 3  schroniska dla bezdomnych zwierząt ul. 
Brzegowa 151 w Dzierżoniowie  zgodnie z przedmiarem ”

W szczególności: 
− rozbiórka istniejącej posadzki z płytek ceramicznych o pow ok 270 m2 
− wywóz gruzu z rozbiórki
− przygotowanie warstwy wyrównawczej 
− wykonanie posadzki z płytek ceramicznych dostarczonych przez  inwestora 

1. Postępowanie  nie  będzie  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  Prawa  Zamówień  Publicznych  w  trybie 
zapytania o cenę.

2. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem VAT) nie jest stała i podlega negocjacji, tylko do czasu wyboru 
oferty i podpisania umowy, bądź zlecenia.  Kalkulacja ceny powinna zawierać robociznę, sprzęt oraz 
inne składniki (kierowanie pracami) potrzebny do wykonania zadania a także koszty składowania 
odpadów.

Materiał do wykonania zadania dostarczy inwestor 
3. W oferowanej cenie należy uwzględnić:
• Cenę na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto) 
4. Ofertę cenową należy przesłać najpóźniej  do dnia 25 kwietnia 2014 r. do godz. 12:00, w sekretariacie 

zamawiającego.
5. Nieprzekraczalny  termin  wykonania: 45  dni od  dnia  podpisania  umowy -termin  wykonania  maj  – 

czerwiec 2013 
6. Warunki płatności – przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do zamawiającego (wraz z 

protokołem odbioru)
7. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kryterium, którym będzie kierował się zamawiający będzie najniższa cena -przy spełnieniu warunków przez 

oferenta 



8. Oferta winna zawierać:
1. Ofertę cenową zgodnie z pkt. 3 niniejszego zapytania.
2. Załączniki do oferty:

a)  kosztorys ofertowy
b)  oświadczenia o nie zaleganiu z świadczeniami 
c)  aktualny  wpis  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  (  do  6  miesięcy  przed 

upływem składania ofert) 
d)  referencje od innych inwestorów o wykonywaniu podobnych prac o wartości min. 

50 tys zł w latach 2012-2013
9. Formularz  oferty  oraz  przedmiar  robót  także   się  na  stronie  internetowej  zamawiającego 

http://www.schroniskoazyl.eu

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2014 godz 12:15 w siedzibie zamawiającego.
11. Przedmiar  ma  charakter  pomocniczy.  W  wycenie  należy  ująć  wszelkie  prace  związane  z 

przewidzianym zadaniem, a nieujęte w przedmiarze robót 

Zatwierdził:

Otrzymuj ą:
a) Adresat (+formularz oferty, przedmiar , mapa poglądowa)


