
                                                                                                         Czarnków, dn. 30.01.2020 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty  
wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U.2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami) 
 

I.  Zamawiający : 
 Gmina Miasta Czarnków 
 Plac Wolności 6, 
 64-700 Czarnków 
 NIP : 763-20-93-092 
 Regon 570791052 
 
Komórka organizacyjna przeprowadzająca rozeznanie : Referat Gospodarki 
Nieruchomościami – Zespół Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym.  
 

 Przedmiot zamówienia:  
 
Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego  przy ul. Rybaki 5 w Czarnkowie  oraz klatki 
schodowej w oficynie. 

Zakres prac – wg przedmiarów robót. 

II . Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r. 
 
III.  Opis wymagań stawianych wykonawcy: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1.Posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie 
przedmiotu zamówienia, 
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
IV . Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego: 
Jolanta Frąckowiak, tel. 67 253 00 78 lub 692120471  
 
V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
cena  oferowana                     - 80 punktów 

Okres udzielonej gwarancji   - 20 punktów 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę .  
 
 



VI.  Sposób przygotowania oferty: 
1.Cena winna być wyrażona w złotych polskich.  
2.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres 
ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.  
3.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie 
brana pod uwagę podczas oceny ofert.  
 
VII . Termin złożenia oferty:  
1.Ofertę należy złożyć  za pośrednictwem platformy 
zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl).  
Ofertę należy złożyć do dnia 14 lutego.2020 r. do godz. 10:00  
 
VIII.  Badanie ofert: 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
2) Oferta zostanie odrzucona jeśli: 
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, 
- Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli 
niewystarczających wyjaśnień. 
 


