Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
im. św. Jana Pawła II w Brzesku
32-800 Brzesko ul. Kościuszki 33

ZAPYTANIE CENOWE NR 3/ZC/2022
Brzesko, 28.10.2022r.
DR.271.3.2022
Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II
Zaprasza do składania ofert cenowych na:
ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE KLATKI SCHODOWEJ DLA
POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BRZESKU
Termin zawiązania umową listopad 2022r.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych na klatce schodowej:
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót ogólnobudowlanych na klatce schodowej
zgodnie z przedmiotem robót oraz kosztorysem załącznik nr 1a i 1b do zapytania ofertowego
3/ZC/2022.
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem budowlanym , w którym będzie
wykonywane roboty ogólnobudowlane.
Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym Służby Zdrowia.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały,
odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,
b) Wykonawca zapewnia ogólny dozór ternu remontowanego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za
jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót,
c) Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować remontowaną część obiektu i
przekazać go Zamawiającemu,
d) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz będzie
uzgadniał ich wybór z Zamawiającym,
e) Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy -Prawo budowlane,
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f) Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikaty i znak bezpieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, które zostaną
przekazane wraz z zakończeniem odbioru.
3. Komplet dokumentów oferty stanowią:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, pozwolenie.
- opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,
- załącznik nr 1b - Kosztorys ofertowy
- załącznik nr 2 - Formularz ofertowy,
- załącznik nr 3 - Oświadczenie,
- załącznik nr 4 - Wzór Umowy
- pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisywana przez pełnomocnika,
- zaparafowany przez osoby upoważnione wzór umowy,
Oferta powinna być złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie:
-czytelna pieczątka Wykonawcy,
-Napis „ ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE KLATKISCHODOWEJ DLA
PPZOL W BRZESKU ” oraz NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 10:30.

Miejsce składania ofert – Sekretariat Zamawiającego, Budynek Administracyjny w godz. 8.00-15.00
Termin złożenia oferty upływa w dniu 10.11.2022r. o godzinie 1000
Otwarcie ofert nastąpi 10.11.2022r. o godz. 1030
Termin związania z ofertą: 7 dni od upływu terminu składania ofert
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony uznają termin podpisania protokołu
bezusterkowego odbioru robót.
Osobami uprawnionymi do porozumienia z Wykonawcą są:
Pan Krzysztof Gac - Dyrektor
O wyborze oferty zostaną powiadomieni oferenci.
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ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓRY ZAOFERUJE NAJNIŻSZĄ
CENĘ.
ZAMAWIAJĄCY MOŻE UNIEWAZNIĆ POSTEPOWANIE OFERTOWE BEZ PODANIA
PRZYCZYNY.
Wszelkie dodatkowe informacje, dotyczące ww. zapytania, można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu
14 6630146 wew. 115, e-mail: zamowienia@ppzolbrzesko.pl.

Załączniki:
1.Przedmiar robót nr 1a oraz kosztorys ofertowy nr 1b.
2. Formularz ofertowy nr 2.
3. Oświadczenie nr 3.
4. Wzór umowy nr 4.
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