Dąbrowa Górnicza, dnia 10 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc
ul. Legionów Polskich 67
41-310 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-246-50-21
Regon 242984948
Szanowni Państwo,
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc w Dąbrowie Górniczej, zaprasza do składania
ofert na wykonanie usług budowlanych wraz z materiałem Wykonawcy w istniejącym lokalu 1piętrowego budynku przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 65/7 w Olkuszu.
Przedsięwzięcie polega na kompleksowej modernizacji oraz adaptacji pawilonów handlowych
na cele społeczne i gospodarcze. Planuje się podniesienie estetyki oraz dostosowanie obiektu na pobyt
dzieci przedszkolnych – w lokalu powstanie przedszkole.
Obecnie lokal jest nieużytkowany. Prace adaptacyjne prowadzone będą od lipca do sierpnia
2017 roku. Lokal, w którym powstanie przedszkole posiada powierzchnię całkowitą 166,2 m2 a
użytkową 156,53 m2.
W związku z realizacją projektu Nr RPMP.10.01.02-12-0194/17 pn.: „Przedszkole – edukacja
– integracja!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zwracamy się do Państwa z prośbą o
podanie ceny na wykonanie usług budowlanych wraz z materiałem Wykonawcy:
ZAKRES PRAC:
Lp.

Usługi budowlane

Zakres prac

1.

Roboty rozbiórkowe, Instalacja
elektryczna

2.

Roboty wykończeniowe – tynki
wewnętrzne
Roboty wykończeniowe – sufity
podwieszane
Roboty wykończeniowe – ścianki
działowe
Roboty wykończeniowe – posadzka z
paneli podłogowych
Roboty wykończeniowe – posadzka z
płytek z kamieni sztucznych

Rozbiórka ścian, sufitów, podłóg, instalacji: c.o.. wod.-kan.,
elektrycznej, stolarki drzwiowej i okiennej, transport gruzu i
utylizacja
Wykonanie tynków wewnętrznych

3.
4.
5.
6.

Wykonanie sufitów podwieszanych 166,2 m2
Wykonanie ścian działowych 290 m2
Zakup i ułożenie paneli podłogowych – 82m2
zakup i położenie płytek ceramicznych na podłogach (74,5m2)

7.

9.
10.

Roboty wykończeniowe – licowanie
ścian płytkami z kamieni sztucznych
Roboty wykończeniowe – gruntowanie
podłoży, malowanie ścian
Stolarka okienna zewnętrzna
Stolarka drzwiowa

11.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

12.
13.

Ścianki działowe do WC
Instalacja c.o.

14.

Ogrodzenie placu zabaw

8.

zakup i położenie płytek na ścianach (110m2)
przygotowanie do malowania, malowanie ścian, sufitów
zakup i montaż stolarki okiennej zewnętrznej
zakup i montaż drzwi wewnętrznych (2 szt. drzwi zewnętrznych
i 13 szt. drzwi wewnętrznych)
wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej; zakup i
montaż baterii, misek WC, zlewów, umywalek, kabiny
prysznicowej, brodzika
zakup i montaż ścianek działowych do WC
wykonanie nowej instalacji c.o., zakup i montaż grzejników,
podzielników ciepła, osłon na grzejniki
ogrodzenie placu zabaw o powierzchni 50 m2

Miejsce prac:
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 65/7
32-300 Olkusz
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).
Złożona oferta powinna zawierać dodatkowo:
1. Maksymalny termin realizacji zlecenia
2. Cena całkowita za usługę
3. Doświadczenie zawodowe Zleceniobiorcy na rynku usług budowlanych
4. Podwykonawstwo. Czy Zleceniobiorca wykona prace przy udziale własnej siły roboczej, czy
korzystał będzie z tzw. Podwykonawstwa
Odpowiedź na ww. ofertę należy złożyć do dnia 24.07.2017 roku do godz. 12:00 na adres e-mail:
arekmuc@interia.pl, osobiście lub kurierem na adres:
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc
ul. Legionów Polskich 67
41-310 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem na kopercie: Oferta „Przedszkole – edukacja – integracja!”
Oferty dostarczone po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o
miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie
wyżej na liście)
Szczegółowych informacji (w tym udostępnienie Projektu budowlanego) na temat zapytania udziela:
Arkadiusz Muc
tel.: 500 136 158
arekmuc@interia.pl

KRYTERIA WYBORU

Lp. Nazwa

Sposób oceny

1.

Maksymalny termin realizacji zlecenia

2.

Cena całkowita za usługę

3.

Doświadczenie zawodowe Zleceniobiorcy
na rynku usług budowlanych

4.

Podwykonawstwo. Czy Zleceniobiorca
wykona prace przy udziale własnej siły
roboczej, czy korzystał będzie z tzw.
podwykonawstwa

Do 45 dni – 10 pkt.
od 46-50 – 5 pkt.
Powyżej 51 dni – 0 pkt.
Powyżej …… zł – 0 pkt.
Poniżej …… zł – 10 pkt.
Poniżej 5 lat na rynku – 0 pkt.
Od 6 do 8 lat na rynku – 5 pkt.
Powyżej 8 lat na rynku – 10 pkt
Realizacja zlecenia poprzez
podwykonawstwo – 0 pkt
Realizacja zlecenie bez
podwykonawstwa – 10 pkt.
RAZEM

Max. liczba
punktów
10
10
10
10

40

Zapytanie ofertowe umieszczono w siedzibie zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Olkuszu oraz Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

