Sulejów, 28.09.2022 r.
Znak sprawy: SDOO/SUL/ZO/06/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów PZP)
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniższy przedmiot
zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest remont magazynu zbożowego polegający na adaptacji na salę
konferencyjną w SDOO Sulejów.
Opis przedmiotu zamówienia:
Podłoga:
1.
2.
3.
4.

Warstwa wyrównawcza i wygładzenie z zaprawy gr. 30 mm.
Wylewka samopoziomująca gr. 30 mm oraz gruntowanie.
Okładzina podłogowa z płytek oraz fugowanie.
Cokoliki przyścienne z płytek.

Sufit:
1. Sufit gipsowo-kartonowy podwieszany na konstrukcji stalowej.
2. Gruntowanie, szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie.
3. Izolacja z wełny mineralnej.
Ściany:
1.
2.
3.
4.

Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili.
Szpachlowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie.
Izolacja z wełny mineralnej.
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na metalowym stelażu o gr. 100 mm
oraz izolacja z wełny mineralnej ok. 11 m.b.

Stolarka okienna i drzwiowa:
1. Demontaż starych i montaż nowych okien uchylno-rozwieranych z PCV o powierzchni
ok. 1,5 m2.
2. Demontaż starych i montaż nowych drzwi zewnętrznych o powierzchni ok. 2,36 m2.
3. Montaż włazu na strych.
Elektryka i hydraulika:
1. Montaż jednostki klimatyzacji ok. 3,5 kw.
2. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej.
3. Montaż skrzynki rozdzielczej.

4. Montaż lamp oświetleniowych wewnętrznych.
5. Montaż gniazdek ok. 8 szt.
6. Montaż wentylacji mechanicznej.
Okładziny schodów z płytek 30 x 30 cm układanych na klej metodą kombinowaną.
Szczegółowy zakres prac opisany został poprzez:
•
Przedmiar robót (dokument pomocniczy, z uwagi na rodzaj wynagrodzenia –
ryczałtowe)
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobył na własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania
oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi
Wykonawca. Wizja lokalna odbywa się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Termin wizji
lokalnej wyznacza Zamawiający.

Inne warunki zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia do 21.12.2022 r.
2. Zamawiający wyznacza termin złożenia oferty do dnia 06 października 2022 roku do
godziny 1000. Oferty należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 - Formularz
ofertowy. Ofertę należy złożyć:
- osobiście lub przesłać pocztą na adres: COBORU, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Sulejowie, ul. Polna 10, 97-330 Sulejów.
- drogą elektroniczną na adres e-mail: sdoo@sulejow.coboru.gov.pl
Oferta złożona drogą elektroniczną musi mieć postać elektroniczną (nie skan podpisanej
ręcznie oferty, ale oferta w postaci PDF opatrzona podpisem zaufanym lub
kwalifikowanym). Oferta złożona w tej formie bez ww. podpisu zostanie odrzucona.
3. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury na rachunek
wskazany przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosowania klauzul społecznych stanowiących
załącznik nr 2 do Formularza oferty.
Wszelkie pytania można kierować telefonicznie pod numerem 446162039
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze
zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku
z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z
przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Przemysław Majchrowski
……………………………………………………….
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
do Zapytania Ofertowego
Remont magazynu zbożowego SDOO Sulejów
Nazwa (firma) Wykonawcy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poniżej przedstawiam ofertę naszej firmy.
Zobowiązujemy się dostarczyć towar przedstawiony w zapytaniu ofertowym za podaną niżej kwotę:
Całkowity koszt przedmiotu zamówienia netto: …………………………………………………………………….,
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Podatek VAT 23 % ………………………………………………………………………………………………………………….
Razem wartość brutto: …………………………………………………………………………………………………………
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do 21 grudnia 2022 roku.

Miejscowość…………………………, dnia………………………….2022 roku.

…………………………………….

(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
Nazwa firmy oraz adres Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
Zapytania Ofertowego na prace remontowe magazynu zbożowego w SDOO Sulejów
oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą/nie będą1 stosowane klauzule społeczne
tzn. przy jego realizacji będą/nie będą2 zatrudnieni pracownicy na podstawie umowy o pracę
z co najmniej najniższym wynagrodzeniem brutto.

…………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby
upoważnionej do złożenia oświadczenia

1 Niepotrzebne skreślić
2 Niepotrzebne skreślić

