Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budŜetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2010
Zamówienie na: prace modernizacyjne w budynku hotelowym Wala o
powierzchni 240 m2 oraz prace modernizacyjne w budynku hotelowym
Krasnal o powierzchni 200 m2.
Nazwa Zamawiającego/beneficjenta: Ośrodek Wczasowy Kaliniec Bronisława
Chwałek, 58-662 Przesieka, ul. Droga Liczyrzepy 1
1. Tytuł projektu: „Rozszerzenie i modernizacja bazy noclegowej i rekreacyjnej
Ośrodka Wczasowego KALINIEC w Przesiece”
Działanie 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Podschemat 1.1. D1.a: Projekty
inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem
projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012)
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Prace modernizacyjne w budynku hotelowym Wala o powierzchni 240 m2
oraz prace modernizacyjne w budynku hotelowym Krasnal o powierzchni 200
m2. Zakres prac modernizacyjnych w budynkach obejmuje m.in.:
- wykonanie łazienek do kaŜdego pokoju, instalacji wodnej i kanalizacyjnej do
łazienek
- ułoŜenie nowych podłóg z paneli drewnianych i płytek ceramicznych,
- wykonanie nowych instalacji CO, dostosowanych do pomp ciepła,
- wykonanie nowych tynków,
- wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
- termomodernizację budynków,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Krasnal,
- wykonanie kominka w budynku Wala.
Szczegółowy zakres prac zgodny z kosztorysem inwestorskim dostępny jest
dla zainteresowanych w siedzibie firmy oraz w formie elektronicznej mailowo,
na Ŝyczenie zainteresowanego.
3. Kryteria wyboru oferty:
a.

W przypadku złoŜenia ofert przez więcej niŜ jednego Wykonawcę
Zamawiający dokona oceny

waŜnych ofert na podstawie poniŜej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
Kryterium Waga (%): Cena 80,00%, Gwarancja 20,00%
b.

Sposób oceny ofert

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 80% = ilość punktów

Punkty za kryterium „Gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Liczba lat gwarancji oferty o największej liczbie lat gwarancji / Liczba lat gwarancji
badanej oferty x 20% = ilość punktów
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić
końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyŜszą końcową ocenę.
4. Termin i miejsce wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania zamówienia w terminie od 20.09.2010 r. do dnia 20.12.2010 r.
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa
16 września o godz. 16.00. Oferty otrzymane po tym terminie nie zostaną
rozpatrzone. Wykonawca moŜe wycofać lub zmienić złoŜoną przez siebie
ofertę przed terminem upływu jej składania. Oferty moŜna składać w
następujący sposób:
pisemnie pocztą lub osobiście – pod adresem siedziby firmy: 58-562
Podgórzyn, miejscowość: Przesieka, ul. Droga Liczyrzepy 1 (liczy się data i
godzina wpłynięcia do Zamawiającego).
Przez ofertę naleŜy rozumieć:
a. Wypełniony i podpisany przez upowaŜnioną osobę formularz ofertowy (zał.
nr 1 do zapytania), zawierający cenę całkowitą usługi. Cena całkowita
podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres waŜności umowy
i nie moŜe podlegać zmianom podczas jej trwania.

b. Proponowany przez Wykonawcę kosztorys.
c. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego
Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za
zgodność przez Wykonawcę),
d. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
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e. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania doświadczenia w
branŜy budowlanej oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie.
Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent powinien posiadać minimum 5 lat doświadczenia w branŜy
budowlanej.
6. Osoba uprawniona do kontaktu: Danuta Śliwińska, 509 421 217, danutasliwinska@wp.pl,
7. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 25 czerwca 2010 r., Nr
113, poz. 759).
8. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie Ŝadna oferta lub
wpłynie/wpłyną mniej niŜ 2 waŜne oferty, zamawiający dokonuje wyboru
dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w
zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

