ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 1/11/2015 z dnia 20.11.2015 r.
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na
wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej
dla
budynków przy ul. 1 Maja 27.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej dla
następujących budynków Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA:
- budynek administracyjny,
- budynek garażowy.
W celu zapoznania się z dokumentacją techniczną, budynkami i dokonania dokładnej
wyceny Wykonawcy proszeni są o osobiste wizyty w siedzibie Spółki po uprzednim
telefonicznym powiadomieniu w dniach 23-26 listopada 2015r. w godzinach 11.00 –
15.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Zamawiającym pod adresem e-mail:
zbigniew.sawicki@karr.pl lub nr telefonu 666 892 773.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie opisanych wyżej badań
zgodnie z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane z późn.
zm. w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części
określonych w umowie usług osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób
trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawców i ich przedstawicieli lub osób zatrudnionych, tak jak gdyby były to
działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.
Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez
Podwykonawcę lub na zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawców do
wykonania części usług, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań,
wynikających z Umowy.

II. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od 01 grudnia 2015 do 21 grudnia 2015 r.
Kryterium 1:
Najniższa cena
----------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość
punktów
Cena oferowana
III. TERMIN I MIESJCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu biurze Zamawiającego:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra
osobiście lub pocztą w terminie do dnia 27 listopada 2015 do godziny 12.00. Oferta
powinna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
1.

Formularz cenowy oferty

V. POZOSTAŁE WARUNKI
1.
Oferent/ci,
którego
propozycja
usługi
oceniona
zostanie
jako
najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
2.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana
telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano
3.
Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest :
Zbigniew Sawicki- Kierownik Administracyjny,
Tel. 666 892 773 w godz. 7:30-15:30, adres e-mail: zbigniew.sawicki@karr.pl
VI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:
1.

Formularz cenowy oferty.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania
do udzielenia zamówienia.

……………………….., dnia…………..

…………………………….
(Nazwa/Pieczątka wykonawcy)

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

OFERTA WYKONAWCY
w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. w Jeleniej Górze z dnia 20.11.2015 r.
Nazwa wykonawcy:
........................................................................................................................................
Adres/siedziba wykonawcy:
…....................................................................................................................................
Telefon, fax, e-mail wykonawcy:
…………………..............................................................................................................
Cena
L.p.

1.

Przedmiot zamówienia

brutto

netto

Vat

Uwagi

badania instalacji elektrycznej i
piorunochronnej dla budynków
Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego SA

W cenę netto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia bez
materiałów, które dostarczy zamawiający.
Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę
do nich zastrzeżeń.

........................................................
(Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej)

