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Zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty
cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Modernizacja budynku w Potoku Wielkim na potrzeby społeczno-kulturalne
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik do
zapytania ofertowego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Roboty demontażowe i przygotowawcze
- Demontaż solarki okiennej i drzwiowej
- Przygotowanie ścian do renowacji
Prace remontowo-budowlane
 Wymiana solarki okiennej i drzwiowej
 Renowacja ścian
 Wylanie posadzek
 Montaż instalacji elektrycznych
 Montaż instalacji sanitarnych
 Remont przyłącza kanalizacyjnego
 Remont kanalizacji wewnętrznej
 Remont instalacji wodnej
 Wywóz odpadów

1.

Warunki wymagane od Wykonawców:
Wykonawca powinien posiadać wymagane prawem uprawnienia do realizacji zamówienia oraz
posiadać doświadczenia w zakresie realizacji działań o podobnej specyfice.

2.
3.

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022 r.
Kryteria i wagi oceny ofert:
1) cena - 100%

4.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Ptasznik Robert: 15 8740 225
adres e-mail: gokpotok@interia.pl

5.

Oferty należy składać w odpowiedzi na powyższe zapytanie:
 osobiście lub pocztą w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim,

Potok Wielki 64, 23-313 Potok Wielki
 elektronicznie na adres e-mail: gokpotok@interia.pl
 w terminie do dnia 17.01.2022 r.
Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:
Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do warunków
i asortymentu objętego ofertą.

7.

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W przypadku nieprzewidzianych
na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które
będą

niezależne

od

Zamawiającego

oraz

Wykonawcy

i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o

zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany. Zamówienie będzie
współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i
Morze” 2014-2020.
8.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

9.

Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert zgodnych z
zapytaniem ofertowym przez potencjalnych wykonawców.

10. Oferta zostanie odrzucona w przypadku:
- Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
- Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem za
wyjątkiem zasad określonych w „Zasadach konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
- Jeśli oferta zostanie złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu.

Załączniki:
a)

Wzór oferty Wykonawcy

b) Przedmiar robót

