STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2011

w postępowaniu o wartości zamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 Ustawy PZP
(zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Reja 5/1, 26-610 Radom
REGON: 040020655
NIP: 796 13 67 490
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1.

Wymiana okien (18 sztuk – różne wymiary), w tym: dostarczenie okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
(12 sztuk), materiałów do wykonania montażu okien oraz wykonanie usługi montażu okien.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego
Warszawa ul. Grodzieńska 65
Warszawa ul. Targowa 15
Warszawa ul. Targowa 63
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaje określony na: 31.12.2013r.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1.
Nazwę, adres siedziby oferenta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer NIP,
dane osoby wyznaczonej do kontaktów lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
2.

Kosztorys zawierający cenę okien (po dokonaniu pomiarów), pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu
3.

Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę w ramach jednego zapytania.

4.

Cenę oferty należy podać w PLN.

5.

Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
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1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres karan@karan.pl lub dostarczona

osobiście na adres Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Warszawa ul. Targowa 15 lok. 2/3 do dnia 30
listopada do godziny 12.00.
2.

W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.
OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena za poszczególne pozycje zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia,
przyjmując najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. Ceny podane w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi
wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający ma prawo wybrać do realizacji tylko część zamówienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji w zakresie złożonego zamówienia udziela Pani/Pan Joanna Woźnicka-Wąsek pod numerem
telefonu 22 408 80 24 oraz adresem email jwoznicka@karan.pl
FINANSOWANIE
1.

Zamówienie jest finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

2.

Wyłoniony Wykonawca/Oferent zostanie rozliczony na podstawie rachunku po zrealizowanym przedmiocie
zamówienia. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku przez Zamawiającego.
W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO

DATA DOKONANIA ZATWIERDZENIA

ZATWIERDZAM DO PRZEPROWADZENIA

22 listopada 2013r.

Bożena Bereda

PODPIS OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ

Wiceprzewodnicząca ZG

Bożena Bereda
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