Warszawa, 04.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie: usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach
przy ul. Polskiej 33A i 33B w Warszawie.
Zamawiający – Polski Komitet Pomocy Społecznej
Adres: 00-490 Warszawa ul. Wiejska 18/20
Tel. 22 621 58 77
KRS 0000041349
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych
w budynkach przy ul. Polskiej 33A i 33B w Warszawie poprzez:
1. Wyposażenie budynków A i B w czujki dymu z sygnalizacją akustyczną.
2. Wyposażenie budynków A i B w oświetlenie awaryjne o parametrach wyższych od
wymaganych.
3. Wyposażenie budynków A i B w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
4. Zabezpieczenie okładzin ściennych z boazerii drewnianej w budynku A do stopnia
trudnozapalności.
Oferta powinna zawierać:
•

Formularz ofertowy wraz z podaniem pełnej nazwy oferenta, adresu, nr tel.
kontaktowego, adresu e-mail, oraz ceny brutto za realizację całego przedmiotu
zamówienia i cen brutto poszczególnych jego elementów wg tabelarycznego
kosztorysu ofertowego zawartego w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania.

•

Oświadczenie oferenta zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania.

Kryterium oceny ofert
Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto przy spełnieniu pozostałych warunków,
określonych w zapytaniu ofertowym.
Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień 31.12.2017 r.

Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci posiadający wpis do ewidencji CEIDG oraz
legitymujący się co najmniej 24-miesięcznym doświadczeniem z realizacji podobnych usług.
Prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia powinny być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający może odwołać bez podawania przyczyn prowadzone postępowanie na
każdym jego etapie.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązane
z nim osobowo lub kapitałowo.

Termin składania ofert
Oferty należy składać w formie papierowej w terminie do 11.12.2017 r. do godziny 12:00
osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wiejskiej 18/20 00-490 Warszawa
(liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji jako kolejnego etapu
postępowania.

Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego:
p. Jarosław Pluta – kierownik Noclegowni; tel.: 602 268 572

Załącznik Nr 1
do Zapytania ofertowego

Pełna nazwa Wykonawcy
(adres, nr telefonu, e-mail):
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Wiejska 18/20
00-490 Warszawa

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa usługi

Lp.

1.

2.

3.

4.

Cena brutto

Wyposażenie budynków A i B w czujki dymu z
sygnalizacją akustyczną.
Wyposażenie budynków A i B w oświetlenie awaryjne o
parametrach wyższych od wymaganych.
Wyposażenie budynków A i B w przeciwpożarowe
wyłączniki prądu.
Zabezpieczenie okładzin ściennych z boazerii drewnianej
w budynku A do stopnia trudnozapalności.

RAZEM cena brutto za wszystkie prace (1-4)

Miejscowość ……………………….,
dnia ………………. 2017

……………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego
Pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE
I.

Oświadczam, iż posiadam:

1. uprawnienia do wykonania usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach przy
ul. Polskiej 33A i 33B w zakresie wynikającym z zapytania ofertowego;
2. niezbędną wiedzę oraz potencjał niezbędny do wykonania niniejszego zamówienia;
3. doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych usług, zgodne z warunkami udziału
w niniejszym postępowaniu;
Na każde żądanie zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane
wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej
zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz
przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.
II.
Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
do 31.12.2017 r.

Miejscowość ……………………….,
dnia ………………. 2017

……………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

