Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 7, 64-920 Piła
tel. (67) 212 71 37, faks 67 2153577
e-mail: muzeum@muzeum.pila.pl
www.muzeum.pila.pl

znak postępowania: 3/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na dostawę i montaż konstrukcji magazynowych dla Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad
Notecią
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro

1.

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 7, 64-920 Piła

Zatwierdził:
………………………
Piła, dnia ………….

2.

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i montaż konstrukcji magazynowych dla Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad
Notecią.
Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 45100000-7, 45100000-8, 44000000-0………………… –
……………………………….
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie prac ziemnych polegających na :
 Zebranie warstwy urodzajnej o grubości 15 cm. z powierzchni ok. 100 m2
 Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe dla słupów konstrukcji ścian
 Betonowanie fundamentów – stóp fundamentowych
2. Montaż konstrukcji stalowych pomieszczeń gospodarczych o wymiarach 4m x 6m x 4
szt., ściany boczne wykonane z blachy trapezowej grubość 0,5 mm., dach z blachy
trapezowej grubości 0,5 mm z filcem od wewnątrz.
3. Utwardzenie posadzki wewnątrz pomieszczeń gospodarczych poprzez:
 Wykonanie podsypki z piasku grubość 15 cm.
 Podkład z betonu grubość 10 cm.
 Podsypka z piasku grubość 2-3 cm.
 Ułożenie krawężników i Pol bruku z kostki betonowej na powierzchni 96 m2.
Wskazana wizyta po uprzednim uzgodnieniu

terminu z osobą uprawnioną do

kontaktów z oferentami ( punkt 8) w Muzeum Kultury Ludowej Osiek nad Notecią
celem zapoznania się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz

z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu

obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:
3.1 cena „C”– 100%,
4.Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od 1,08,20,18 do 15,09,2018

5.

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli
oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę
wybrano.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.
W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się
możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została
porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz zamknięcia
postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 23,07,2018 do godz. 10.00
w Muzeum Kultury Ludowej Osiek nad Notecią, ul. Dworcowa 12.
Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy muzeum,
tj. od godz. 10.00 do godz. 14.00 .
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
- wypełnionego formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 1,
Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli
Wykonawców wymienionych we właściwym rejestrze lub działających na podstawie
pełnomocnictwa.
Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

8.

Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres: Muzeum Kultury Ludowej, 89-333 Osiek nad Notecią,
ul. Dworcowa 12

b) faxem 67 2866090
c) e-mailem srola@muzeum.pila.pl
d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
 Stefan Rola , tel. 603 704 014
 …………………………., tel. …………………
9. Warunki płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy dokonana będzie po odbiorze końcowym i rozliczeniu wszystkich robót,
na podstawie protokołu odbioru i prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie
14 dni – usługi i dostawy od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – wzór umowy

