Łódź, dnia 20.02.2017 r.
ZAPYTANIE CENOWE NR 8/2017
Zamawiający Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi zaprasza do
złożenia oferty na opracowanie dokumentacji:
a) Branżowych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów.
b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
w projekcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława
Moniuszki w Łodzi.” w ramach Projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr umowy POIS.08.01.00-00-0038/16-00 (dalej:
„Projekt”).
1. Przedmiot zamówienia: przedmiotowa dokumentacja techniczna na podstawie której
należy opracować kosztorysy inwestorskie i przedmiary znajduje się na stronie
Zamawiającego www.muzyczna.lodz.pl.
2. Dokumentację należy przekazać w 4 egz. Drukowanych oraz w wersji elektronicznej,
tożsamej z wersją drukowaną, w 4 egz. na płytach CD/DVD. Wersja elektroniczna ma być
możliwa do odczytania i wydruku przez:


program Adobe Acrobat Reader (pliki w formacie .pdf) – cała dokumentacja



program Norma lub MS Word lub Excel (pliki w formacie .ath, .kst, .doc, .xls) –
dokumenty tekstowe, zestawienia

3.

Termin realizacji zamówienia: 30.03.2017 r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół
Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, 91-134 Łódź, ul. Rojna 20, do dnia 28 lutego
2017 r. godz. 09:00.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim według załącznika nr 1 do
niniejszego zapytania.
5. Kryterium oceny ofert: Cena brutto za realizację zamówienia – 100%
Wykonawca zaoferować musi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot zamówienia
zrealizowany zgodnie z wymogami wynikającymi z niniejszego zamówienia (przy
obliczaniu ceny należy uwzględnić wszelkie usługi, które należy wykonać w ramach
przedmiotu zamówienia jak również wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i
opłaty)
6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Bosek
8. Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podawania przyczyny.
b) wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania
wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

………………………………………..
Podpis i pieczątka pracownika realizującego zamówienie

Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

……………………………….
Miejscowość i data

OFERTA

1. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….
2. Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………...
3. NIP ………………………………………………….Regon: ………………………………………………….
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego opracowanie dokumentacji:
a) Branżowych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów.
b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
w projekcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława
Moniuszki w Łodzi.” w ramach Projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr umowy POIS.08.01.00-00-0038/16-00 za:
Cenę

netto:

…………………………………PLN

(słownie:

………………………………………..........................………….....................................)
Podatek

VAT:

…..%

wartość

……………………………PLN

(słownie:

...................................………………………… …………………………………………………………….)
Cenę brutto: ……………....................... PLN (słownie:
.…………………………………..................………………………………….).
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
5. Termin realizacji zamówienia: 30.03.2017 r.
6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

………………………………………………………………
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej i pieczątka
wykonawcy

