Olsztyn, 25.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2020
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie „Nie lękaj się”
ul. Jacka Kuronia 4, 10-165 Olsztyn
NIP: 739-374-88-67, REGON: 280405926, KRS: 0000332603
telefon do kontaktu: 530-005-382
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac remontowych w budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” przy ul. Jacka Kuronia 4 w Olsztynie.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I.

Wyrównanie sufitów wraz z nowym oświetleniem:
1. wyrównanie sufitów w budynku ŚDS (łączna powierzchnia sufitów 800 m2)
2.

zakup i montaż nowych lamp oświetleniowych w kasetonach

II. Obłożenie sufitów płytami gipsowymi
1. zakup i Montaż płyt gipsowych/kasetonów na sufitach
III. Remont szatni dla podopiecznych i pracowni ceramicznej:
1. gruntowanie sufitów, położenie konstrukcji z płyty gipsowej, szpachlowanie, malowanie
2. gruntowanie ścian, położenie (płytki ściennej), fugowanie
3. zerwanie starej wykładziny w szatni i pracowni ceramicznej, gruntowanie podłóg,
położenie terakoty (płytki podłogowej), fugowanie
4. zakup i montaż drzwi
IV. Wymiana podłogi w pokoju 2 osobowym (pomieszczenia całodobowego pobytu):
1. zerwanie starych paneli podłogowych i ich ułożenie
Przed złożeniem oferty wymaga się od Oferenta dokonanie wizji lokalnej w przedmiocie wykonania
w/w prac remontowych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 21.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać kwotę oraz opis prac,

1

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega, iż kwota złożonych ofert powinna zawierać niezbędny materiał do
wykonania w/w prac.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta

powinna

być

przesłana

sekretariat.nielekajsie@gmail.com,

za

poczty,

pośrednictwem:
kuriera

lub

poczty

elektronicznej

też dostarczona

osobiście

na
na

adres:
adres:

Hugona Kołłątaja 21, 10-034 Olsztyn do dnia 18.09.2020 r. do godziny 13:00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.09.2020 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty
zostaną

ogłoszone

w

biurze

Stowarzyszenia

przy

ul.

Hugona

Kołłątaja

21,

10-034 Olsztyn oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia www.nielekajsie.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%
Oferent, który złożył najniższą ofertę ze wszystkich złożonych, a którego kwota oferty była wyższa,
niż kwota zaplanowana przez Zamawiającego może zostać wezwany do negocjacji w celu
uzyskania porozumienia oraz kwoty oferty, jaką Zamawiający zaplanował na wykonanie
przedmiotu w zapytaniu.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów osobiście.
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