Mirsk, 08 listopada 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny reprezentujący Gminę Mirsk zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej dla zadania: Wyposażenie budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku przy ul. Kpt. Betleja 27 w wewnętrzną
instalację hydrantową Ø 25 z wężem półsztywnym”.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Mirsk, 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39, NIP 616-10-08-487

1.

Odbiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kpt. Betleja 32, 59-630 Mirsk
Szczegółowy przedmiot zamówienia (specyfikacja)

2.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia budynku Przedszkola Publicznego w Mirsku, ul. Kpt. Betleja 27
w wewnętrzną instalację hydrantową Ø 25 z wężem półsztywnym.
Projektowana instalacja hydrantowa musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719)
w nawiązaniu do art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami).
Wykonawca musi przedstawić stosowne uprawnienia do wykonywania projektów.

3.

Termin realizacji zamówienia: do 14 grudnia 2018 r.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta może być przesłana za pośrednictwem:

-

poczty na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku, ul. Kpt. Betleja 32, 59-630 Mirsk

-

poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@spmirsk.pl (podpisany skan)

lub dostarczona osobiście do siedziby: Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku, ul. Kpt. Betleja 32, 59-630 Mirsk
do dnia 23 listopada 2018 r. godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej – wewnętrzna
instalacja hydrantowa”. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

5.

Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2018 r., godz. 13.00

6.

Kryterium wyboru oferty —
Wykonawca przedstawi cenę całkowitą brutto za realizację zadania. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w
tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena ma być wyrażona w PLN
zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Wyboru oferty dokona się zgodnie z poniższymi kryteriami:
I.

Kryteria oceny ofert Cena – 100%

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy w zakresie dotyczącym wystąpienia okoliczności, które nie mogły być
przewidziane przed podpisaniem umowy niewynikające z zaniedbań żadnej ze stron, w tym zamówień dodatkowych lub uzupełniających.

7.
8.

Warunki płatności: przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę, w terminie 7 dni od daty wykonania zamówienia.

9.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Czembrowski, tel. 757834223, adres e-mail: sekretariat@spmirsk.pl

10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyn i do odstąpienia od podpisania umowy.

