ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok
tel. 85 744 52 71, 742 63 61
tel/fax. 85 742 36 30
e-mail: m.sokolowska@std.bialystok.pl
Białystok, data 13.10.2015 r.
ZAPYTANIE O CENĘ
Zamawiający – Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową,
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia
publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000
euro dla zadania pn. „Modernizacja toalety dla osób niepełnosprawnych”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa toalety z dostosowaniem jej dla osób
niepełnosprawnych, znajdującej się na pierwszej kondygnacji nadziemnej w budynku
Ośrodka Diagnostyczno Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową przy ul. Św.
Rocha 3 w Białymstoku.
W szczególności planuje się:
- demontaż glazury, terakoty, ścian, armatury, instalacji elektrycznej i sanitarnej,
- przebudowę ścian wewnętrznych działowych,
- remont posadzek, ścian i sufitów,
- wymianę drzwi wewnętrznych,
- wymianę instalacji i osprzętu,
- wykucie w ścianie nośnej nowego wejścia do sąsiedniego gabinetu
2. Termin realizacji zamówienia: 11 grudzień 2015 r.
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
4. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2015 r. do godz. 11.00 w Ośrodku
Diagnostyczno-Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową przy ul. Św. Rocha 3,
15-879 Białystok (I piętro – Sekretariat).
5. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 22.10.2015 r. o godz. 11.30 w Ośrodku DiagnostycznoBadawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku ul. Św. Rocha (parter pokój nr 3).
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.std.bialystok.pl

10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
11. Sposób przygotowania oferty:
a) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty (załącznik nr 1);
b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z
c) dopiskiem – zapytanie o cenę na zadanie pn. „Modernizacja toalety dla osób
niepełnosprawnych”;
d) do oferty dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej;
e) do oferty dołączyć 2 referencje na wykonanie przez firmę prac remontowobudowlanych;
f) zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia.
12. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najtańszą ofertę zgodną
z przedstawionymi wymaganiami.
13. Informacja dotycząca zawarcia umowy:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie podpisania umowy.
14. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Marianna Sokołowska
(tel. 85 744 52 71).
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Załączniki:
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar robót
Rzut pomieszczeń istniejący
Rzut projektowany i przekrój
Wzór umowy

Marianna Sokołowska
…………………………………
( Zamawiający)

