Załącznik nr 1
Gorzów Wlkp.15.03.2021r

……………………………………………
Pieczęć zamawiającego

Znak sprawy: MOS.AT.2001-1/21MR

Zapytanie ofertowe
I.

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zaprasza do złożenia oferty na:
II.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zadania:
 „Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie
Wlkp.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach: pion- biuro nr 15 i pomieszczenia nad
nim, pion biuro nr 16 i pomieszczenia nad nim, pion – szatnia i pomieszczenia nad
nim, pion – portiernia i pomieszczenia nad nim, pion – biuro nr 9 i pomieszczenia nad
nim, pion – biuro nr 10 i pomieszczenia nad nim.
Zakres zamówienia dotyczy wykonania: pomiaru, demontażu, utylizacji
zdemontowanych okien, montażu nowych okien oraz obróbki wykończeniowej
otworów okiennych wewnątrz pomieszczeń wraz z malowaniem oraz obróbki
wykończeniowej otworów okiennych na zewnątrz budynku zaprawą cementowowapienną. Okna wykonane w technologii PCV, zachowujące wymiary okien
wymiennych, ich podziały i rzeźbę. Zastosowane zawiasy w kolorze materiału.
Zalecany kolor uszczelek-szary.
 Wymiana parapetów:
- wewnętrzne MDF białe ( do ustalenia z Zamawiającym),
- zewnętrzne ocynowane w kolorze materiału.
Obróbka parapetów zewnętrznych i wewnętrznych wraz z malowaniem.
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Należy zwrócić uwagę na zabytkowy charakter obiektu. Każda oferta będzie
konsultowana z konserwatorem zabytków. Do oferty należy dołączyć szczegółowy
opis i projekt oferowanych okien. Każda oferta wymaga przedstawienia prototypu
okna do akceptacji konserwatorskiej ( do zwrotu po ocenie oferty).
W celu prawidłowej wyceny Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty
przeprowadzić wizję lokalną, aby zapoznać się z ewentualnymi utrudnieniami
i uwarunkowaniami logistycznymi miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz
dokonać właściwych pomiarów. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić
roboty konieczne do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogłoszeniu (roboty
montażowe, przebicia, zamurowania, poprawki malarskie, itp.)
3. Termin realizacji zamówienia
Realizacja całości zamówienia odbędzie się w terminie od dnia podpisania umowy,
nie wcześniej jednak niż od dnia uzyskania stosownych zgód i pozwoleń wymaganych
przepisami prawa, do 30.10.2021r.
Termin podpisania umowy jest uzależniony od uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych i akceptacji oferty.
4. Okres gwarancji
Wykonawca udzieli 48 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Warunki płatności
Należność za przedmiot umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT
w formie bezgotówkowej na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury. Fakturę VAT należy wystawić po zakończeniu realizacji
przedmiotu zamówienia, potwierdzonym pozytywnym protokołem podpisanym przez
obie strony umowy bez zastrzeżeń.
6. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego
Małgorzata Rogalewicz – Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego.
Adres email: rogalewicz@mosart.pl
Tel. 95 733 25 50
III.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków podstawy wykluczenia wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu tj.:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty,
b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową – Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
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dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty,
c) Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca składa oświadczenie
w formularzu oferty.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które dostarczyć należy wraz z ofertą na
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:
Do oferty załączam skany dokumentów:
1.) NIP
2.) REGON
3.) Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/ wyciąg z KRS
IV.

V.

Termin związania ofertą
Uważa się że związanie niniejszą ofertą ważne jest przez okres 60 dni licząc od dnia,
w którym upływa składanie ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty, zawartość oferty:
Kryteria oceny ofert:
1. Oferta według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
2. Kryteria oceny ofert- cena oferty zł brutto - 100%
Sposób oceny ofert – punktacja w/g wzoru:
kryterium cena:
cena brutto najtańszej oferty
--------------------------------------- x 100 = liczba punktów
cena brutto badanej oferty
Każda oferta będzie konsultowana z konserwatorem zabytków. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii konserwatora zabytków będzie dokonywana ocena oferty.

VI.

Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do 28.03.2021r. na:
 adres email : info@mosart.pl (oferta składana w formie elektronicznej musi
stanowić czytelny skan podpisanej oferty pisemnej -zapisanej w formie „pdf”)
lub


do Miejskiego Ośrodka Sztuki ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp.

Każda oferta wymaga przedstawienia
prototypu okna do akceptacji
konserwatorskiej ( do zwrotu po ocenie oferty).
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Załączniki:
a) Formularz ofertowy
b) Wzór umowy

………………………
(podpis osoby upoważnionej)

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia negocjacji, odwołania
postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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