MOS6.231.4.2014

Zapytanie ofertowe
dotyczy przeprowadzenia okresowego pięcioletniego przeglądu technicznego obiektu
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6.
I.

Zamawiający
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
Adres: ul. Brożka 26 01-451 Warszawa
NIP: 527-10-16-180 Regon: 000254516
Adres strony internetowej: www.mos6.edu.pl
Numer telefonu: 22 836 78 73
Numer faksu: 22 836 78 73 wew.12

II. Opis przedmiotu zamówienia
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu okresowego
pięcioletniego przeglądu technicznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 6
w Warszawie – budynek o kubaturze 10 434 m3, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U . nr 243
poz.1623 z 2010 r. z póź. zmianami ).
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być
wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi
Normami oraz sztuką budowlaną.
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia w celu sprawdzenia
właściwości i ważności wymaganych przepisami prawa stosownych uprawnień osób
wykonujących przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektu budowlanego o
przeprowadzonym przeglądzie.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przeglądu do 05.12.2014 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim oraz winna być
podpisana przez osobę uprawnioną.
Wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane.
W ofercie prosimy o określenie ceny netto i brutto za wykonanie przeglądu.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej
- kopie aktualnych uprawnień o odpowiednich specjalnościach potwierdzone za
zgodność z oryginałem
- zaakceptowany i zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową
realizacją przedmiotu zamówienia.

7.
8.

Wykonawca przed przygotowaniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z
przedmiotem zamówienia.
Dokumentację z okresowego przeglądu technicznego należy wykonać w wersji
papierowej w dwóch egzemplarzach.

V. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 05.10.2014r do godz.10:00 w siedzibie
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 6 01-451 Warszawa ul. Jana Brożka 26
Ofertę można przesłać ;
- pocztą na adres; 01-451 Warszawa ul.Jana Brożka 26
- mailem na adres: jkalinowska60@wp.pl
- faksem na numer: 22-836 78 73 wew. 12
- osobiście w sekretariacie Zamawiającego
VI. Ocena ofert
Kryterium oceny ofert najniższa cena brutto.
VII. Dodatkowe informacje
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest
Jolanta Kalinowska – kierownik gospodarczy
Poniedziałek –czwartek w godzinach 8:00- 12:00
Tel: 22-877 75 91
VIII.

Załączniki

- formularz ofertowy
- wzór umowy

Załącznik nr 1

MOS6.231.4.2014

………..……………………………
nazwa wykonawcy

……….……………………………..

......................................................
adres

OFERTA CENOWA
na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu technicznego obiektu
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 6 w Warszawie
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia.
2. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………….….. zł brutto
łącznie ……………………………………………………………………………. brutto
słownie …………………………………………………………………………….
w tym VAT…………………………………………………………………………
3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do dostarczenia przedmiotu
zamówienia do miejsca i w określonym terminie wskazanym przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym.
4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności
5. Wysokość udzielonego skonta w przypadku płatności w terminie …........... dni
.........%. (Płatność możliwa do zastosowania jedynie przy podaniu wysokości skonta.
W przypadku nieudzielania skonta- minimalny termin płatności wynosi 30 dni.)
6. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym
warunki.
7. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
…………………………………………………....

............................... dnia .................
…............................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2

MOS6.231.4.2014

Wzór umowy
Zawarta dnia: ___.___.2014 roku w Warszawie
zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych pomiędzy:
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 6 w Warszawie ul. Brożka 26
NIP 527-10-16-180, Regon 000254516, Pełnomocnictwo GP-0052/4180/2011
reprezentowanym przez:
Dyrektora Sławomira Kubicza zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” a firmą:
…………………………………………………………………………………………………………...
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………...……………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie pisemnej oferty Wykonawcy z dnia
………………………………………………………………………………...…………………………
wybranej jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
Strony zawarły umowę w trybie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo
Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r Nr 113 z późniejszymi zmianami).
$1
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu okresowego
pięcioletniego przeglądu technicznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 6 w
Warszawie – budynek o kubaturze 10 434 m3, zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U . nr 243 poz.1623 z 2010 r. z póź.
zmianami).
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
&2
Wykonawca zobowiązuje się do :
1. Zapoznania z dokumentacją budynku w tym z książką obiektu budowlanego i
protokołami przed przystąpieniem do przeglądu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi
wykonanie w roku poprzedzającym ważną część przeglądu wówczas ma obowiązek
uzgodnić z Zamawiającym czy powinna być ona powtórzona.
2. Wykonania dokumentacji w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach.
3. Dokonanie wpisu w książce obiektu budowlanego o przeprowadzonym przeglądzie.
4. Dostarczenia w dniu podpisania umowy poświadczonych kopii dokumentów
potwierdzających ważność i właściwości wymaganych przepisami prawa stosownych
uprawnień osób wykonujących przedmiot umowy.

&3
Wartość zadania została ustalona na kwotę netto ………………zł
(słownie: ………………..……….) brutto …………………….zł. (słownie: ………..…………… ),
zgodnie z ofertą cenową z dnia …………..2014 r.
&4
Płatność będzie dokonana w złotych polskich, na rachunek „Wykonawcy”
……………………………………………………………………………………………………......
po wykonaniu usługi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku.
&5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
&6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
&7
Wykonawca oświadcza, że jest znany jest mu fakt ,iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczącego go dane identyfikujące przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001r o dostępie do informacji publicznej( Dz. 0U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z
późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzeżeniem
ust.2 ( ewentualnie i ust. 3)
&8
Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
&9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron i dla MBFO. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

