
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a tej ustawy. 

1. Przedmiot zamówienia wraz z opisem:  

a) Przedmiotem zamówienia jest: remontu kordegardy w pałacu w Będlewie zgodnie z 

załączonym przedmiarem (załącznik nr 1), umową (załącznik nr 2) pozwoleniem 

konserwatorskim oraz rysunkami. 

b) Termin realizacji umowy: … dni od dnia zawarcia Umowy jednak nie dłużej niż do dnia 

19.11.2018 r. 

c) Miejsce realizacji zamówienia: Będlewo, ul. Parkowa 1, 62-061 Będlewo.  

d) Warunki płatności: do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

e) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru przedmiotu Umowy. 

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty. 

a) Oferty należy złożyć zgodnie z Formularzem ofertowym załączonym do Zaproszenia.  

b) Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej (skan dokumentu) (podpisaną przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) przesłanej na adres: karol.czochra@impan.pl, 

zamowienia@impan.pl 

c) Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11.07.2018r. do godz. 14:00. Oferta 

złożona po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.  

d) Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty.  

e) W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie 

i mieniu osób trzecich na kwotę nie mniejszą niż 150.000 zł. 

4. W przypadku pytań dot. przedmiotu zamówienia prosimy wysyłać je na adres: 

karol.czochra@impan.pl., zamowienia@impan.pl 

5. Do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający będzie żądał pełnomocnictwa do 

zawarcia umowy (jeśli nie będzie ono wynikało z Krajowego Rejestru Sadowego albo z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Informacja o terminie i miejscu podpisania 

umowy zostanie przekazana telefonicznie lub e-mailowo wybranemu Wykonawcy.  

6. Kryteria wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału 

w postępowaniu:  

a) Cena 80 pkt. 

b) Wydłużony termin gwarancji: (wykonawca może zaoferować jeden z trzech terminów, 

wskazanie innego powodować będzie odrzucenie oferty)  

36 miesiące – 0 pkt 

48 miesięcy – 5 pkt 

60 miesięcy – 10 pkt 

c) Skrócony termin wykonania zamówienia: (wykonawca może zaoferować jeden z trzech 

terminów, wskazanie innego powodować będzie odrzucenie oferty) 

100 dni kalendarzowych – 0 pkt 

80 dni kalendarzowych – 5 pkt 

70 dni kalendarzowych – 10 pkt. 
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d) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę zgodność oferowanego 

przedmiotu zamówienia z powyższymi wymaganiami.  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści oferty i odrzucenie oferty budzącej 

uzasadnione 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania o czym 

powiadomi Wykonawców oraz do unieważnienia postępowania bez określania przesłanek tego 

unieważnienia. W związku z art. 701 § 3 ustawy Kodeks cywilny, zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn oraz na podstawie art. 703 § 1 i 2 Kodeksu 

cywilnego do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługuje 

wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 

 

Załączniki do zaproszenia: 

1. Przedmiar 

2. Umowa 

3. Rysunki - rzut, elewacje, stolarka. 

4. Pozwolenie konserwatora zabytków 

 


