Oleśnica 02.11.2017

ZAPYTANIE O CENĘ

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Leśny Skrzat Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 56H; 56-400 Oleśnica
NIP 9112020900 REGON 367323492

2. Tryb udzielania zamówienia
Niniejsze postępowanie ma na celu uzyskanie warunków cenowych o przedmiocie
zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi budowlanej wraz z materiałem na rzecz
Prywatnego Żłobka „Leśny Skrzat” w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 1, w ramach realizacji
projektu pn. „Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego ZIT WROF.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.
Oświetlenie szatni zakup i montaż
2.
Zakup farby na 163,5m2
3.
Drzwi, ościeżnice wewnętrzne + montaż
4.
Zakup tapet
5.
Oświetlenie sali zajęć (lampy+gniazda+system SSP)
6.
Oświetlenie sypialnia (lampy+wlaczniki+system SSP)
7.
Oświetlenie toalety dla dzieci (lampy+gniazda+system SSP)
8.
Oświetlenie pomieszczeń kuchennych (lampy+gniazda+system SSP)
9.
Oświetlenie pom. gospodarczego, korytarza i WC personelu
10. Osłony na grzejniki
11. Zakup i położenie płytek w łazience dla dzieci (+ fugi , klej itp)
12. Brodzik z baterią i syfonem
13. Umywalka wisząca do łazienki dzieci + bateria+ termostat + syfon
14. Zestaw ustępowy (stelaż+miska+deska) do łazienki dla dzieci
15. Zlewozmywak z baterią i syfonem do pom. Kuchennego
16. Zakup płytek w kuchni

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Robocizna przy adaptacji kuchni (kafelkowanie, malowanie,)
Zakup glazury/terakoty do WC personelu
Zestaw ustępowy (stelaż+miska+deska) do WC personelu
Zlew gospodarczy z baterią (150 +150)
Umywalka wisząca z bateria i syfonem (220+ 90 +90)
Robocizna - WC peronelu, komunikacja, po.gospodarcze

Szczegółowy zakres prac objęty jest w koncepcji projektu. Wykonawca ma obowiązek
dokonania obmiaru planowanych prac.

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – ulica Okrężna 1; 56-400 Oleśnica. Termin realizacji – od dnia
udzielenia zamówienia do dnia 30 kwietnia 2018 r.
4. Opis
warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
Brak warunków udziału w postępowaniu
5. Kontakt z Wykonawcami
Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pan Paweł Derkacz 579-079-721 z
osobą można się umówić na dokonanie obmiaru prac w budynku
6. Sposób, termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 10.11.2017, godz..9: 00, siedziba Zamawiającego - ul. Szkolna 4B;
56-400 Oleśnica.

Właściciel Żłobka
Pawel Derkacz

FORMULARZ CENOWY
Zamawiający:
Leśny Skrzat Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 56h
56-400 Oleśnica
Wykonawca:
Nazwa:
…………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby: …………………………………………………………...............................
Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: ……………………………………
Telefon, adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………
Poz.

Rodzaj usługi

Ilość

1.

Robocizna

Całosc

2.

Materiał

Całość

3.

RAZEM

Cena
jednostkowa
netto

Cena
brutto

Oświadczam, iż:

•
•
•
•

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponuję odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Cena oferty obejmuje wszelkie należności związane z wykonywaniem przedmiotu
umowy
Zapoznałem się z koncepcją projektu oraz dokonałem obmiaru prac. Zapoznałe/am się w
sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w
zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a
nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń
finansowych.

Data………………………………………

……………………………………..
podpis/y Wykonawcy
uprawnionej

lub

osoby(osób)
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11

12

