
Włoszczowa dn. 17 październik 2016r. 

 

Zapytanie ofertowe  

 
I. Zamawiający: 

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” 

ul. Wiśniowa 23 

29-100 Włoszczowa 

NIP 609 004 58 24 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są prace ogólnobudowlane związane z remontem 

pomieszczeń biurowych Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” 

zlokalizowanych we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 23, 29-100 Włoszczowa 

zgodnie z opisem prac zawartych w Załączniku Nr.1 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń biurowych – 58.12 m
2 

Kubatura pomieszczeń biurowych – 156.92 m
3 

 

III. Termin i miejsce realizacji usługi: 

Listopad/ grudzień 2016r. 

 

IV. Uprawnieni do składania ofert: 

Posiadają doświadczenie zawodowe. 

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

 

V. Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace i czynności 

objęteprzedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów 

własnych Wykonawcy o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, 

normom i standardom, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania 

ofertowego dostarcza Wykonawca. 

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu 

w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

  

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

    - zawierać cenę całkowitą brutto przedmiotu zamówienia, 

 - warunki i terminy płatności, 

 - warunki i terminy gwarancji, 

 - maksymalny czas realizacji. 

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, lub doręczona osobiście 

na adres zamawiającego (Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”  

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa)  do dnia 31 października 2016 roku do 

godz. 15:00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

 

VIII. Ocena oferty 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia. 

Oferty spełniające warunki formalne zawarte w pkt IV zostaną ocenione na 

podstawie kryterium: 100 % - cena. 

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę drogą telefoniczną. 

 

X. Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem tel. 41 394 14 05 wew. 23 Cezary 

Huć 


