Zapytanie ofertowe
Modernizacja pomieszczeń fizykoterapii w Starogardzkim Centrum Rehabilitacji
w Starogardzie Gdańskim ul. Hallera 21/1
1. Nazwa i adres zamawiającego
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji
83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 21/1
Tel. 58 775-03-37.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Modernizacja pomieszczeń fizykoterapii.
Szczegółowy zakres robót określa załączona dokumentacja techniczna i przedmiar robót
3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, warunki płatności, rozliczenia.
3.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 30.09.2019 r.
3.2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na całość robót.
3.3. Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności.
4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
4.1. Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy, rozbudowy,
przebudowy, modernizacji, remoncie budynków o wartości nie niższej niż 20.000 zł brutto.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
4.2 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje jedną
osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej. Wyżej wymienione funkcje mogą również pełnić osoby, o których mowa w art. 12a ustawy
prawo budowlane.
W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest:
1. wskazać osobę, która będzie kierowała robotami w specjalności budowlanej,
2. złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoba/osoby wymieniona/e w wykazie posiada/ją
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej,
3. podać informację o podstawie dysponowania tą osobą/osobami.
5. Warunki wykonania zamówienia
Podstawowe czynności wykonania robót oraz technologia zostały określone w dokumentacji
technicznej: Modernizacja pomieszczeń fizykoterapii w przychodni rehabilitacyjnej
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6. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi zawierać informacje, których zakres zamawiający określił w załączonym Formularzu
„Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez Zamawiającego.
7. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w rejestracji Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji 83-200 Starogard
Gdański ul. Hallera 21/1 do dnia 22.05.2019 r. do godz. 11.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
8. Sposób obliczenia ceny.
Cena ma charakter ryczałtowy. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o dokumentację techniczną, wizję
lokalną w miejscu, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę.
UWAGA!

1. Załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy i orientacyjny, natomiast podstawą
dla sporządzenia indywidualnej kalkulacji ceny oferty (kosztorysu ofertowego) jest załączona
dokumentacja projektowa i STWiOR. (patrz pkt. 18.a - Sposób obliczenia ceny).
2. Ewentualne użycie w projektach nazw własnych ma na celu uszczegółowienie parametrów
technicznych przyjętych w obliczeniach parametrów eksploatacyjnych. Takie nazwy należy
odczytywać jako nazwy przykładowe. Każde takie wskazanie należy odczytywać z dopiskiem
„lub równoważne”. Wykonawca może zastosować rozwiązania zamienne zaakceptowane przez
projektanta i inspektora nadzoru.
9. Kryterium wyboru oferty
– najniższa cena – 100%
10. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają:
1. mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandur - tel. 58 775-03-37
Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny oraz zakresu robót.
11. Załączniki:
1) wzór formularza ofertowego z załącznikiem
2) Dokumentacja techniczna
3) przedmiar robót
Zatwierdzam:
...................................
2

