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 Łódź,31.01.2018 r. 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112 
91-048 Łódź 
 

 
Zapytanie ofertowe  

dotyczące: sporządzenia  oceny stanu technicznego budynku Komendy Powiatowej 
Policji w Radomsku  przy ul. Piłsudskiego 56 w formie EKSPERTYZY TECHNICZNEJ  

 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 
NIP: 7260004458, REGON: 470754976 

 
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest  sporządzenie  oceny stanu technicznego  budynku  KPP w Radomsku 
przy ul. Piłsudskiego 56  w formie ekspertyzy technicznej  
 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 załącznik nr 2  -  Opis przedmiotu zamówienia  

 załącznik nr 3 -  Dokumentacja fotograficzna /6 szt. zdjęć/ 

 załącznik nr 4 – Karta obiektu budowlanego 
 

3. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA:   - 
 
III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  cztery  miesiące od dnia podpisania umowy. 
       
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

      Wykonawca powinien przedstawić  ofertę na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1  załączonym  
      do Zapytania ofertowego. 

 Oferta powinna być: 
- opatrzona pieczątką firmową, 
- posiadać datę sporządzenia,  
- zawierać adres lub siedzibę firmy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS:   
       do dnia  14.02.2018 r. do godziny 10:00. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 14.02.2018 r.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena 100% 
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje  Wykonawców, którzy złożyli 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe za pośrednictwem podanych przez zainteresowanych adresów  
poczty elektronicznej lub telefonicznie.  
 

VIII. INNE WARUNKI POSTANOWIENIA 
1.   Nie dopuszcza się zmiany cen w okresie trwania umowy. 
2.   Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, wynikające z oferty Wykonawcy nastąpi                        
      na podstawie  faktury VAT / rachunku po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez  
      Zamawiającego Protokołem końcowego odbioru prac. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia  
      rachunku bankowego Zamawiającego. 
3.   Należność będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu  
      prawidłowo  wystawionej faktury VAT / rachunku. 
4.   Fakturę VAT / rachunek należy wystawić i przesłać na adres: 
      Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
      ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź 
      NIP: 726-000-44-58 
      W opisie faktury VAT / rachunku należy wskazać nazwę jednostki, w której wykonano usługę. 
5.   Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w ust. 2 na osobę  
      trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
6.    Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu  zamówienia w stosunku do terminu,  

 o którym mowa w pkt. III, Zamawiający jest uprawiony do naliczenia Wykonawcy kary umownej                  
w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy. 

7.   W razie odstąpienia przez którąkolwiek  ze stron  od umowy z przyczyn leżących po stronie  
      Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20%  
      wynagrodzenia brutto, zgodnego z ofertą Wykonawcy. 
 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Janusz Łuczak pod numerem telefonu 42/665 39 65 lub                                
723 655 817 
 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
3. Dokumentacja fotograficzna 
4. Karta obiektu budowlanego 


