
Urząd Miejski
w sośrricowicacl-t 44-1 53 Sośnicowice, Rynek 19

Sośnlcowlce dnia, 10 lipca 2017r.

Nr sprawy: ROiS0.27].0.2.2017.LK

APWAN|E OFERTOWE

DotYczy: Remontu pomieszczenia sqsiadujqcego z archiwum ząkłodowm w Sośnicowicań Rynek
77 - pafter z pneznaczeniem no rozbudowę iśniejqcego archiwum.

Burmistrz Sośnicowic zwraco się z prośbq o pnedłożenie oferty cenowej na wykonanie zomówienia
publicznego polegajqcego no remoncie pomieszdenia sqsiodujqcego z archiwum zakladowym w
5ośnicowicach wnek 77 - pąrter z przeznoczenlem na rońudowę istniejqcego archiwum.

zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadq konkurencyjności i zasddq efektywnego
zorzqdzania finansami z pominięciem trybóW określonych w ustawie z dnia 29 stycznio 2004 r. Prowo

zamówień publicznych (Dz. u. z 2015 r., poz. 2764) zgodnie z treściq art. 4 pk. 8 tejże ustowy oraz na
podstawie procedur udzielanio zomówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczajqcej
równowortości kwoty j0-000 Euro ustolonych w Regulominie udzielonia zamówień publicznych w
Urzędzie Miejskim w sośnicowicoch (Załqcznik nr 1 do Zarzqdzenio Burmistrza sośnicowic nr 88/2014
z dnio 22,09.2014r.).

l, aAMAWNĄCY

Gmina sośnicowice
ul. Rynek 79, 44-753 sośnicowice
tel. 32 2387791 Wew,300

fox. 32 2j87550,
NlP: 969 74 22 687,

tl. oPls PRzEDMtoTu zAMóWlENlA

1 . Wortość szocunkowa zamówienio nie przekrdcza 30 000 Euro.

Wspólny 
'łownik 

Zomówień (CPV): 45000000-7

2. Przedmiotem zomówienia jest:

Remont pomieszczenia sqsiadujqcego z archiwum zakładowm w sośnicowicoch Rynek 77 -

porter z przeznaczeniem na rozbudowę istniejqcego orchiwum.

4, szczegółowy opis przedmiotu zamówienio:

Planowony remont dotyczy pomieszczenia archiwum zakładowego zlokalizowanym w

Telefon: (032) 238-71-91. Fax: (032) 238-75-50
Nr konta Bs sośnimwice 81-84600008_2001_0000_0909-0001 , N lP] 631-10 04 730

e-mail]um@sosnlcowce,pl http]/^,Ą^,\^}/ sosnicowice,pl



Urzędzie Miejskim w Sośnicowicoch przy rynek 77. Użytkowany obecnie lokal jest nie

wystdrczojqcy dla zapewnienio przechowywania moteriałów orchiwalnych. Remont

pomieszczenia sqsiodujqcego z obecnym archiwum jest niezbędny dlo jego prawidłowego

funkcjonowonio.

Ogólny zokres robót:
- zamurowanie istniejqcego wejścia zewnętrznego od ul, gen. Józefa Bema,
- uzupełnienie brokujqcych tynków
- malowanie ścian,
- Wykucie otworu drzwiowego, który połqczy istniejqce pomieszczenie archiwum
z pomieszczeniem remontowonym (bez zmontowania drzwi pomiędzy pomieszczeniami),

- wymiana traech szt. okien -demontqż starych i montaż nowych + wymiono pdropetów

wewnętrznych i zewnętrznych
- uzupełnienie - dołożenie nowYch opraw oświetleniowych + poprowki w instalacji
elektrycznej

przed złożeniem ofeńv zoleca sie Drzeprowodzenie wizii lokalnei
w terminie wcześniei uzaodnionvm z zdmdwioiacvm.

lll, WARUNK| UczEsTNlcTWA W PosTĘPoWANlu

1. Posiodać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa

nokładajq obowiqzek ich posiadonia

Powyższy warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli:

dołqczy do oferty kserokopię oktualnego zoświodczenid o wpisie do ewidencji dziotolności
gospodarczej lub kserokopię wypisu 2 włościwego rejestru (dołqczyć do oferty),

,v. oP,s sPosogu PRzYGoToWANlA oFERTY

1. Ofertd zawierojqca wycenę ww. prac musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do

składania cywilnoprownych oświadczeń woli ze skutkiem zaciqgonio zobowiqzań w imieniu

Wykonawcy.

2. zdmdwioiqcy nie dopuszcza możliwości składania ofen częściowych.

3, Olertę oroz wszystkie zdłqczniki należy sporzqdzić w języku polskim w formie pisemnej,

oferta musi byĆ czytelna.

v. TERM\N WKaNANLA AMÓW\ENLA

Wymagony termin wykonania zodonia: do 20.G).2077 r.

vl, KRWER|A WyBoRU oFERTY:

1.700Vo-Cena

2, Wykonawca jest zobowiqzdny do podanio ceny ryczołtowej brutto, któro będzie obejmować

wykononie całości przedmiotu zdmówienia określonego w niniejszym zapytoniu, o tokże

podonio te rmi nu re o l izocji przed m iotu za mówien ia.

3. ocena ofert: Zamawiajqcy udzieli aamówienia Wykonowcy, którego oJerto odpowiada

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zopytaniu oraz uzyska nojwyższq liczbę
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punktóW obliczonq wg. wzoru s = (cntłC"l xW" gdzie:

s - llość punktów uzyskano przez Wykonawcę w kryterium ocenY ofert
Cnin - nqjniższa cend
C4- cena boddnej oferty
Wo- waga w ocenianym kryterium

vlr. MIuscE oRAz TERMiN SKŁADANiA oFERT

1. oferty naleĘ składoć osobiście lub pocztq w formie papierowej do sekretariotu Urzędu

Miejskiego W sośnicowicach ul. Rynek 79, 44-153 w kopertach z dopiskiem -,,oferta na

wykononie zadanio - " Remont pomieszczenid sqsiadujqcego z archiwum zakładowym w
Sośnicowicach Rynek 77 - pdrter z pneznaczeniem nd rozbudowę idniejqcego archiwum "

lub w postaci elektronicznej (w formie podpisonych pnez uprawnionq osobę/y skonów
wymagonych dokumentów) przesyłajqc na adres

e-moil: um(@sosnicowice.pl w terminie do dnia 37,07.2077r. do godz. 75.00.

2. oferent może przed upĘwem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swojq ofertę,

3. oferty złożone po terminie i niekompletne nie będq rozpotrywdne.

Vtll. Oloby po strcnie Zamdwiojqcego uprawnione do porozumiewanio się z

Wykonawcami.

1, osobomi uprawnionymi do kontoktowonia się 2 Wykonawcomi i udzielonio wyjośnień

dotyczqcych postępowania jest: Leszek Kołodziejtel. j2 335 86 07, email:

lkolodziej @ sosn icowi ce. pl

lX. lNNE PosTANoWlENlA

Zamawiajqcy może zamknqć postępowonie bez Wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żodno
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawidjqcego lub ceno
przewyższy kwotę, jakq Zamowiojqcy może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kopia:a/a
sporządzii: Leszek Kołodziei insp ds. organizacyjnych

! unoważnlęu/8urmisttza'SetretłlGminy
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