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ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie  prowadzone  w  oparciu  o  art.  4  pkt.  8  ustawy  z  dnia  29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm.)

I. Zamawiający:
GMINA PASŁĘK - URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

II. Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany stolarki okiennej
Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. W ramach złożonej oferty należy uwzględnić:
– wykonanie inwentaryzacji budynku (część budynku pasłęckiego zamku, w której znajduje

się urząd) i niezbędnej dokumentacji projektowej,
– wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
– wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót,
– uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie,
– dokumentacja  powinna  umożliwić  podział  prac  na  trzy  etapy,  tj.  wymianę  stolarki  na

parterze, pierwszym i drugim piętrze urzędu (zestawienie kosztów, przedmiary, kosztorys
inwestorski),

– dostarczenie dokumentacji projektowej w formie papierowej i cyfrowej do Zamawiającego.
2. Nie dopuszcza się zlecania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
3. Dokumentację należy wykonać do 29 grudnia 2014 r.
Złożenie oferty jednoznaczne jest z akceptacją ww. warunków.

IV. Kryteria wyboru oferty:
CENA

V. Wybór oferty i podpisanie umowy
1. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą oferującym najniższą cenę.
2.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyli  się  od  zawarcia  umowy,

Zamawiający  wybierze  kolejną  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert,  bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

4.  Niniejsze  postępowania  prowadzone  jest  na  zasadach  opartych  na  wewnętrznych
uregulowaniach  organizacyjnych  Zamawiającego.  Nie  mają  tu  zastosowania  przepisy  Ustawy
Prawo zamówień publicznych

5.  Jeżeli  najniższa  ze  złożonych  ofert  przekroczy  wartość  środków  przeznaczonych  na
wykonanie dokumentacji postępowanie zostanie unieważnione.

Termin składania ofert:  do 04 listopada 2014 r. godz. 15:30
Wybór oferty: do 10 listopada 2014 r.

BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski


