ZNAK: 03/Z.O./N.I./17

Krosno, 20.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
Zamawiający: Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 6c
38-400 Krosno
Rodzaj zamówienia: usługi
CPV – 71700000-5, usługi nadzoru i kontroli
W oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlano – remontowej, elektrycznej oraz sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym
w imieniu i na rzecz Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego nad realizacją zadania w ramach
zadania inwestycyjnego „Przebudowa części budynku produkcyjno - magazynowego
Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego, na działce ewid. nr 258/26 w Krośnie".
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Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wybranej branży dotyczy ww. zadania
inwestycyjnego, określonego projektem budowlanym, przedmiarem
robót, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, które są dostępne na stronie internetowej Krośnieńskiego
Inkubatora Technologicznego http://www.ekrintech.pl lub w siedzibie Zamawiającego, tj.
Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o., 38-400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 6c.
Obowiązki inspektora określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze z ostatnich 3 lat oraz
dokumenty potwierdzające że osoby ubiegające się o zamówienie posiadają wymagane
uprawnienia
i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby.
Przewidywany okres realizacji zadania inwestycyjnego którego nadzór jest przedmiotem
niniejszego zapytania to 01.07.2017 r. - 30.09.2017 r.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym
„KRINTECH” Sp. z o.o. Ul. Żwirki i Wigury 6c, 38-400 Krosno do dnia 2017-06-29 do godz. 1200.
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Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Krośnieńskim Inkubatorze
Technologicznym „KRINTECH” Sp. z o.o. Ul. Żwirki i Wigury 6c, 38-400 Krosno w dniu 2017-06-29
godz. 1300.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium „cena – 100%”, która
dokonywana będzie w niżej określony sposób:
a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;
b) oferta z najniższą oferowaną ceną „CN” otrzyma 100 pkt.;
c) każda inna oferta „COB” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

CN
× 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
e) Gdzie:
f) C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
g) CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
h) COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Uwaga:
Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
d)

C=

9. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy załącznik nr 1, został załączony do
niniejszego zapytania ofertowego.
10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Bogusław Kogut 501 187 073, e-mail:
biuro@krintech.pl
11. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach, które
uniemożliwiają zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia. Na wewnętrznej kopercie
lub opakowaniu powinna znajdować się informacja „NIE OTWIERAĆ PRZED 2017-06-29 godzina
1300 - oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlano –
remontowej, elektrycznej oraz sanitarnej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa części budynku
produkcyjno - magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego, na działce ewid. nr
258/26 w Krośnie".
12. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty – załącznik nr 2.
Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.

