Zapytanie ofertowe
dotyczące adaptacji budynku
w ramach Projektu Nr LGD-2/LPK/IUT/18/2013
pn. „Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki w miejscowości Drzewce.”

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
„EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz
zrównoważonego

rozwoju

subregionu

w

krajobrazie

turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

Drzewce, dnia 14 stycznia 2014r.
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kulturowym

trójkąta

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: adaptacja budynku mieszkalnego w miejscowości
Drzewce do celów agroturystycznych zgodnie z przedmiarem robót budowlanych
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
2. Wykonawca zadba o czystość i estetykę podczas realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania robót budowlanych: 4 miesiące od daty podpisania umowy
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
Ofertę

należy

sporządzić

na

formularzu

ofertowym,

którego

wzór

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Osoby do kontaktu:
Marzenna Grzeszczyk – tel. 600872704 e-mail: marzennagr@interia.pl

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna zawierać:
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stanowi

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty
oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania
w jego imieniu;
- do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać:
Pocztą lub osobiście na adres Marzenna Grzeszczyk, Drzewce 46, 24-150 Nałęczów

 przesłać skan oferty e-mailem na adres: marzennagr@interia.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2014 r. do godz. 12.00

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada
ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował
najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.
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PROJEKT UMOWY

UMOWA NR 1
realizowana w ramach Projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie
konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie
kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”, zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie Nr LGD-2/LPK/IUT/18/2013
zawarta w dniu ................. w ……………….,
pomiędzy:

Marzenna Grzeszczyk
Drzewce 46
24-150 Nałęczów
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

a
firmą: ...............................................
mającą siedzibę w miejscowości .................................
działającą na podstawie ................. pod numerem ............
NIP: ............................
REGON: ................................
zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez: ............................................
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest „Adaptacja budynku mieszkalnego na cele
agroturystyki w miejscowości Drzewce.” zgodnie z ofertą wykonawcy która stanowi
zał. nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy.
§3
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1. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w wykonaniu
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot umowy dla Zamawiającego
zgodnie z określonymi w zapytaniu wymogami.

§4
1. Za wykonanie zamówienia zgodnie z umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
brutto w kwocie ogółem: ……………………… zł.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie na konto
Wykonawcy podane na fakturze po odebraniu części robót kompletnego elementu
zgodnie z podziałem w kosztorysie ofertowym, przelewem w ciągu 14 dni od daty
wystawienia Zamawiającemu faktury.
3. Zapłata za faktury częściowe nie może przekroczyć 85 % całości zamówienia.
Pozostałe 15 % kwoty zamówienia płatne będzie po końcowym odbiorze robót
budowlanych.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
ich nieważności.
§6
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w okresie 12 miesięcy od
daty zakończenia robót.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniem niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(pieczęć oferenta)

Zamawiający:
Marzenna Grzeszczyk
Drzewce 46
24-150 Nałęczów
OFERTA
Na wykonanie: „Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyki w
miejscowości Drzewce.” w ramach projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny –
budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju
subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy –
Kazimierz Dolny” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
nr LGD-2/LPK/IUT/18/2013

Dane dotyczące oferenta:
Nazwa................................................................................................................
Siedziba.............................................................................................................
Nr telefonu/faksu................................................................................................
NIP: ……………………………………………………………………………
Oferujemy wykonanie adaptacji budynku zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za łączną
kwotę:
netto: ............................................. zł (słownie …………… zł),
brutto: ............................................. zł (słownie …………… zł),
w tym podatek VAT w wysokości: .............% tj. .............................................. zł.

6

Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

…………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
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Załącznik nr 2

