PO VII WB 230.21.2018

Jelenia Góra, dnia 06.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa Zamawiającego
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9
Dane kontaktowe: Łukasz Ładomirski telefon kontaktowy: 75 6428442, 606 641 977
2. Opis przedmiotu zamówienia – obejmuje dwa zadania, na które prosimy składać

odrębne oferty – zgodnie ze wzorem formularza dołączonym do zapytania
ofertowego
Zadanie I.
1. Odnowienie (renowacja) okiennic z drewna sosnowego na wzór obecnych
(przygotowanych do montażu):
a/ 12 (dwanaście) okiennic o wymiarach 164 cm x 56 cm
b/ 7 (siedem) okiennic o wymiarach 195 cm x 56 cm
Odnowienie okiennic polegać ma na demontażu okiennic, oczyszczeniu ze starej
farby, ewentualne uzupełnieniu ubytków lub wymianę zniszczonych elementów ,
dwukrotne malowanie lasurą firmy Remmers na kolor identyczny jak kolor okiennic
przygotowanych do montażu.
2. Wykonanie nowych okiennic z drewna sosnowego
na wzór obecnych
(przygotowanych do montażu) z wykorzystaniem starych okuć , dwukrotne
malowanie wykonanych okiennic lasurą firmy Remmers na kolor identyczny jak
kolor okiennic przygotowanych do montażu :
a/ 3 (trzy) o wymiarach 195 cm x 56 cm
b/ 3 (trzy) o wymiarach 164 cm x 56 cm
3. Montaż na fasadzie budynku okiennic odnowionych i nowowykonanych przez
Wykonawcę, któremu powierzy się wykonanie zamówienia oraz dodatkowo
okiennic przygotowanych już do montażu, tj - wszystkich okiennic razem w
ilości :
a/ 20 (dwadzieścia) okiennic o wymiarach 164 cm x 56 cm
b/ 12 (dwanaście) okiennic o wymiarach 195 cm x 56 cm
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Zadanie II.

1. Renowacja dwuskrzydłowych drzwi wejściowych, polegająca na :
- demontażu drzwi i ich montażu po renowacji (na czas renowacji wejście do budynku
należy zabezpieczyć płytą OSB) – wejście/wyjście do/z budynku będzie odbywać się
drzwiami bocznymi
- zdjęcie starych lakierów i farb, uzupełnienie ubytków, dwukrotne malowanie całości
lasurą firmy Remmers na kolor zbieżny z kolorem okiennic
- wymiana zamka na listwę zamkową z ryglami i dwiema wkładami (dodatkowo
montaż elektrozaczepu)
- wymiana zawiasów na regulowane,
- wymiana klamki,
- wstawienie progu aluminiowego i wymiana uszczelek w skrzydłach drzwi
- uzupełnienie wszelkich ubytków w drzwiach
2. Renowacja drzwi bocznych, polegająca na:
- demontażu drzwi i ich montażu po renowacji (na czas renowacji wejście do budynku
należy zabezpieczyć płytą OSB) – wejście/wyjście do/z budynku będzie odbywać się
drzwiami głównymi
- zdjęcie starych lakierów i farb, uzupełnienie ubytków, dwukrotne malowanie całości
lasurą firmy Remmers na kolor zbieżny z kolorem okiennic
- wymiana zamka na listwę zamkową z ryglami i dwiema wkładami
- wymiana zawiasów na regulowane,
- wymiana klamki,
- wstawienie progu aluminiowego i wymiana uszczelek w drzwiach
- uzupełnienie wszelkich ubytków w drzwiach
Wariantowo można przedłożyć ofertę na wykonanie nowych drzwi bocznych
wykonanych na wzór starych drzwi.

Inwestor oczekuje 3 – letniej gwarancji na wykonane i odnowione okiennice i drzwi.
Inwestor zastrzega sobie w umowie kaucję gwarancyjną w wysokości 5% wynagrodzenia.
Inwestor wskazuje że istnieje możliwość obejrzenia drzwi i okiennic objętych zamówieniem
pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/DeeNwmsFpHkyYrSY8 lub bezpośrednio w obiekcie :
Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim, ul. Obrońców Pokoju 1 po uprzednim uzgodnieniu
terminu oględzin z osobą wskazaną do kontaktu w niniejszym zapytaniu ofertowym.

.
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4. Termin realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny do 30.09.2018 r.

5. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
Oferty proszę składać drogą elektroniczną do dnia 12.06.2018 r. do godziny 11.00 na adres :
l.ladomirski@prokuratura.jgora.pl

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie
Brak

7. Przesłanki do wykluczenia wykonawcy z udziału w zamówieniu o ile Zamawiający je
ustanowił oraz dokumenty potwierdzające brak podstawy do wykluczenia wykonawcy
o ile Zamawiający ich zażądał
Brak.

8. Informacja na temat wadium
Brak wymogu wadium

9. Kryteria oceny ofert
Oceniane będzie każde zadanie oddzielnie. Kryterium oceny ofert na wykonanie Zadania I
oraz Zadania II stanowi cena . Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy kosztotwórcze
do wykonania danego zadania. Do wyceny proszę przyjąć cenę w kwocie brutto (z VAT-em).
Zadanie powierzy się Wykonawcy, którego oferta która będzie miała najniższą cenę. W
przypadku ofert z taką samą ceną, wygra ta firma która zaproponuje dłuższy niż wymagany
okres gwarancji na wykonane zamówienie.
10. Miejsce i termin otwarcia ofert
Jelenia Góra, 12.06.2018 r. godzina 11.00. otwarcie wiadomości elektronicznych.

11. Termin związania ofertą
30 dni.

12. Istotne postanowienia umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy
Warunki i termin płatności:
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Płatność na podstawie Faktury VAT na wykonanie Zadania I i/lub Zadania II, przelew 14 dni
od daty otrzymania faktury VAT za wykonane zamówienie.
Adres dostawy: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9
Dane do faktury: jak w nagłówku. Płatne przelewem 14 dni.

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem obowiązku stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz.2164 ze zm.). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu
mają zastosowanie postanowienia Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro
w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze i jednostkach podległych.
14. Wykonawca w treści przekazanej oferty winien wskazać cenę jaką proponuję za
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz załączyć do niej wymagane w niniejszym
zapytaniu ofertowym informacje i dokumenty.
15. Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia, a najpóźniej do dnia otwarcia
ofert ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O zmianie tej Zamawiający
informuję wykonawców, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz publikuje
informację o zmianie odpowiednio do publikacji zapytania ofertowego.
16. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli:
1) okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować
realizację zamawianej roboty budowlanej, usługi lub dostawy,
2) zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby
negatywne dla Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych
Zamawiającemu środków publicznych,
3) na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego
okoliczności realizacja zamówionej roboty budowlanej, usługi lub dostawy nie
leży w interesie Zamawiającego.
17. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Zatwierdzam:
Alicja Oblicka
Dyrektor Wydziału VII Budżetowo- Administracyjnego
Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze
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