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  Warszawa, dnia  18 lipca 2018 r. 

Polska Izba Biegłych Rewidentów   

Regionalny Oddział w Warszawie   

ul. Wolność 7 lok. C   

 

    Zapytanie ofertowe 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych zgodnie 
z zakresem prac określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarów stanowiących 
załączniki nr 1 – 6 do zapytania ofertowego wraz z zakupem niezbędnych materiałów 
opisanych w projektach.  
 
Dokumentacja składa się z: 
 
1.  Projekty wykonawcze – architektura 
2.  Projekty wykonawcze – elektryka 
3.  Projekty wykonawcze – sanitariaty 
4.  Przedmiar – architektura 
5.  Przedmiar – elektryka 
6.  Przedmiar – sanitariaty 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie, na który Oferent składa 
ofertę. 

3. Wykonawca zadba o czystość w trakcie wykonywania prac i po zakończeniu realizacji 
zamówienia. 

4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, 
ppoż., oraz poleceniami nadzoru autorskiego. 

5. Wykonawca będzie dysponował zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji 
zamówienia oraz posiadał odpowiednie zaplecze techniczne. 

6. Wykonawca będzie dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia. 

7. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na 
własny koszt. 

8. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia może przed złożeniem oferty 
dokonać wizji lokalu, w celu poznania uwarunkowań prowadzenia robót na obiekcie, 
za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego, w godzinach  od  09:00  do  godz.  
15:00 od poniedziałku do piątku. 

9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć propozycję harmonogramu 
prowadzenia robót. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin maksymalny zakończenia prac upływa w dniu: 2 8 - 0 2 - 2 0 1 9 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 
Zapytania Ofertowego przedmiotu zamówienia. 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Złożona oferta powinna mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim oraz zawierać co 
najmniej: 
- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres oferenta (Wykonawcy), 
- datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

z załączonym stosownym dokumentem poświadczającym, 
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
- wartość oferty (netto oraz brutto) za poszczególne etapy prac (koncepcja, nadzór), 
- termin realizacji zlecenia, 
- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego 

imieniu, 

- termin ważności oferty, 
- oferta powinna być oznaczona następująco:  

Oferta na wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem robót określonych  
w dokumentacji projektowej  

Oferta powinna zawierać również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności, 
możliwe do uzyskania upusty, kosztorys ofertowy itd. 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 0 1 - 1 0 - 2 0 1 8 

 G O D Z. 10 . 00    

 

OSOBY UPARWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

Osoby do kontaktu:  

Katarzyna Chorostkowska tel. (22) 862 54 70/80; e-mail: katarzyna.chorostkowska@pibr.waw.pl 
Agnieszka Gajewska tel. 601 334 342; e-mail: agnieszka.gajewska@makte.pl 

 

mailto:katarzyna.chorostkowska@pibr.waw.pl
mailto:agnieszka.gajewska@makte.pl
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MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OKRES JEJ WAŻNOŚCI 

Oferty można składać pocztą, kurierem lub osobiście na adres Regionalny Oddział PIBR w 
Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C, 01-018 Warszawa 

Termin ważności oferty: co najmniej do 15.10.2018 r. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający przyzna 
kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w 
niniejszym zapytaniu ofertowym, oraz który zaoferował najkorzystniejszą: 

1. Cena oferty -  kryterium stanowi 50% maksymalnej liczby punktów 
możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym. 
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana 
zgodnie z poniższym wzorem: 

LC = CMIN/CO *50 pkt 

gdzie: 

LC – liczba punktów za kryterium cena 

CO – cena netto oferty 

CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

 

50 % 

     

2. Termin wykonania usługi, jako wcześniejszy niż wskazany w zapytaniu 
ofertowym 

10 % 

     

3. Okres gwarancji 10 % 
     

3. Subiektywne warunki  30 % 
     

   100 % 

 

W kryterium „Okres gwarancji” oferty będą mogły uzyskać następującą ilość punktów:  

 

a)  Jeżeli Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 1 punkt.  

b) Jeżeli Wykonawca udzieli 6-9 letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 5 

punktów.  

e) Jeżeli Wykonawca udzieli 10 letniej i dłuższej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane –

10 punktów. 
 

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
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INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5% akcji/udziałów; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. 
3. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia kryterium formalnego i merytorycznego. 

 

 

 
 
 

 

Agnieszka Gajewska 

Prezes Regionalnej Rady 

Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie 
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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy  

  …………….., dnia ……………………  2018 r. 

   

   

   

   

   

(pieczęć oferenta) 
  

  Polska Izba Biegłych Rewidentów 

  Regionalny Oddział w Warszawie 

  ul. Wolność 7 lok. C 

  01-018 Warszawa 
  (zamawiający) 

OFERTA 

Na zapytanie ofertowe dotyczące opracowanie koncepcji i nadzór nad wykonaniem prac 
określonych w zapytaniu ofertowym w ramach Projektu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
Regionalnego Oddziału w Warszawie  

1. Dane dotyczące oferenta:  

Nazwa  

Siedziba  

Nr telefonu/ faxu     

e-mail:    

NIP:    

2. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 
ofertowym. 

3. Oferujemy wykonanie zlecenia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za łączną kwotę zgodnie 
z kosztorysem rzeczowym i finansowym załączonym do oferty za wykonywanie prac za kwotę:  

netto:  zł. (słownie:  ) 

brutto:  zł. (słownie:  ) 

w tym podatek VAT w 
wysokości: 

 % tj.  zł. 

Termin wykonania zlecenia:    

    

4. Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  

6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
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potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania kompleksowego zamówienia. 
 

7. Opis doświadczenia Oferenta, w odniesieniu do kryteriów formalnych i merytorycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia na okoliczność czego przedstawiamy stosowne dokumenty 
o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS. 

9. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

10. Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia 
w terminie wskazanym w ofercie. 

11. Oświadczam(y), że zobowiązuję (emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do 
zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu 
ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Oświadczam, że jako Oferent nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

b) posiadania co najmniej 5% akcji/ udziałów,  

c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,   

d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa:  

 - w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

 - w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

   
  (podpis upoważnionego 

przedstawiciela Oferenta) 

 


